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A tanulmány két részből áll: a probléma általános bemutatásából, és a “központi 
hely” legfontosabb jellemzőinek áttekintéséből.

A. Problém afelvetés

I.

A középkori ig'ugat-európai városfejlődéssel foglalkozó történészek hosszú ideig úgy 
tekintettek az általuk vizsgált agglomerációkra, mint izolált egységekre, amelyeknek eredetét 
és fejlődését külön-kiüön tanulmányozták. Ezt a szemléletet kezdetben nyilvánvalóan nem 
lehetett kiküszöbölni. A középkori városok azonban -  különösen azok, amelyek a második 
urbanizációs hullámban, azaz az első ezredfordulótól a XIII. század közepéig jöttek létre -  
hamarosan úgy tűntek fel, m int amelyek prosperitásukat nagy részben a környező területek 
( Umland) gazdasági növekedésének köszönhetik. Ebben legfontosabb szerepet a vidékről 
való beköltözés játszott, amely a középkori városok számára a  megújulás és a demográfiai 
növekedés egyedüli eszközét jelentette. A fejlődés azonban állandóan a magas halálozástól, 
vagy a mezőgazdasági fölösleg és kézművesiparhoz szükséges nyersanyagok beszállításától 
függött. Eimek a második városi hálózatnak a megjelenése nagyszámú közbülső elemet illesztett 
be az erős, de kevés láncszemből álló, antik eredetű első városhálózatba. Hierarchikus 
szerveződés jött tehát létre, és egyik zóna a másik, a fontosabb alárendeltségébe került.

Földrajzos kollégáink a maguk részéről már hosszú ideje nem tekintik az egyes 
földrajzi tereket homogén jelenségnek. Ellenkezőleg, a mai geográfia legfontosabb kutatási 
témája a sűrű és ritkább lakosságú zónák közti kölcsönhatások vizsgálata lett... Ily módon 
lehetővé vált annak meghatározása, hogy a tér milyen kivételezett pontjai koncentrálják 
néha igen kis lciteijedésű felületre a hatalmi eszközöket, és milyen “központi helyeken” 
fejlődtek ki a társadalmat megtermékenyítő anyagi javak, információk és utasítások áramlásai.

* A szerző a Clermont-Ferrand-i Blaise Pascal Egyetem történész professzora. Az alábbi tanulmány 
az 1999. március 23-án elhangzott előadás szövege.
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A középkori világ -  mégha nem is ismerte a ritkán lakott vidékek és a nagyméretű 
városi agglomerációk közötti kölcsönhatások modern elméleteit -  maga is tisztában volt a 
hatalmi központok földrajzi hierarchiájával. Igaz, hogy a koraközépkorban úgy tűnt, a 
gazdasági hatalom jelentős része vidékre koncentrálódik, és megoszlik a nagy kolostorok 
és a birtokain vándorló arisztokrácia között. A demográfiai növekedés időszakában (X ,- 
XIII. század) azonban a vidék is megváltozik. Afalusi népesség megnövekedésével, valamint 
a birtokigazgatási adminisztráció kialakulásával (Х1П. -  XTV század) adminisztratív, katonai, 
igazságszolgáltatási, de gazdasági, sőt kulturális irányító központok valóságos hierarchiája 
jön  létre és szerveződik hálózattá. Mindezek már egy népesedettebbé váló világjelenségei.

Rövid előadásomban -  amely egyébként habilitációs disszertációm1 összefoglalása -  
ennek a folyamatnak a fontosabb jellemzőit szeretném a hallgatóságnak bemutatni. Annak az 
ember és tér közti új kapcsolatnak a felfedezésére hívnám fel figyelmüket, amelyet az emberek 
a XII. -  XIII. században kezdtek el érezni, és amelyben leszármazottaik egészen az ipari 
forradalomig éltek... A változás megismerése során nyilván érzünk némi nosztalgiát az “éppen 
eltűnőben levő világ iránt”: egy olyan társadalomba léptünk be, ahol az ember egyre inkább 
“talajtalan”: hová tűnik a község, megye, tartomány, állam vagy akár kontinens a gyorsvasutak, 
az ipari tennelés nemzetközivé válása, a nemzetek fölötti társadalmak, a határok megnyitása 
korában? Hová tűnik mindez, amikor a képek és az adatok cseréje kábelek és műholdak, 
rádióhullámok vagy az Internet világhálója segítségével anyagtalanná és pillanatnyivá válik?...

II.

A második világháború után folytatott számos kutatásnak köszönhetően jelentős fejlődés 
ment végbe a nyugat-európai középkor nagyvárosaival kapcsolatos történetírásban. 
Különösen fontos szerepet játszott ebben az a hatalmas várostörténeti monográfiagyűjtemény, 
amely Franciaországot illetően még korántsincs teljesen kész. Aközepes és kisebb városok 
vagy nagyobb falvak azonban sokáig nem kaptak elég teret ezekben a vizsgálatokban... Az 
erre vonatkozó kutatások az utóbbi időkben mégis felledültek a francia egyetemi kutatók 
körében, ily módon lehetővé vált, hogy m ár ne csak anekdotaszerűen vagy alkalomszerűen 
hivatkozzanak rájuk: 1987-ben J. POUSSOU így jellemezte a helyzetet a Les petites villes 
du Moyen Age à nos jours [Kisvárosok a középkortól napjainkig] című munkájában: “a 
történetírás sokáig nem  vett tudomást a városi piramis aljáról, azokról a kisvárosokról, 
amelyek egyébként elengedhetetlenül fontosak a városhálózatok működéséhez...”

Hasonlóképpen, am ikor a középkori gazdasággal foglalkozó szakem berek 
elsődlegesen a vidéki világ, vagy a hosszútávú kereskedelem tanulmányozásához ragaszkod
tak, a kisvárosok meggyökerezésc a vidék perifériáján, a “környező vidéken” [Umland], 
csak igen kevés figyelmet keltett, különösen ami Franciaország északkeleti részét illeti. így 
történt mindez J. SCHNEIDER úttörő tanulmánya ellenére, amely La ville de Metz aux 
XIIIe et XIVe siècles [Metz városa a XIII. és XIV. században] címmel jelent meg 1953-ban. 
Ettől kezdve azonban a várostörténészek, legyenek franciák, németek vagy angolszászok, 
-  különösen a földrajzos kollégáikkal való kapcsolatok révén -  megtanulták kitágítani látó
mezejüket, egyrészt a városok közötti kapcsolatok tanulmányozása, másrészt a városok

6



közti hierarchiák létezése, és egy adott régió városhálózatának kutatása irányába. így például 
Pierre DUPUIS, Les petites villes du diocèse de Sion (IXe-XV1 siècles)2 [Asioni egyházmegye 
kisvárosai a IX-XV. században] című dolgozatában Valais-tartomány 13 kisvárosának 
(bourg) elemzésekor megvizsgálta a városok és az Umland, a “környező alföld” közötti 
kapcsolatokat, és úgy találta, hogy az utóbbi egyszerre jelentett vonzás-, vásárló- és befolyási 
övezetet. André CHEDEVILLE 1973-ban szép példáját mutatta be annak, hogy miként 
illeszkedik be egy középkori város az Umlqndba a Chartres et ses campagnes, XIe-XIIIe 
siècles [Chartres és vidéke a XI.-XIII. században] című tanulmányában. Ugyanez a téma 
jelentkezik Pierre DESPORTES, Reims et les Rémois aux XIIIe et XIVe siècles [Reims és 
környéke a XIII. és XIV. században] cím ű munkájában. Francois NEVEUX a normandiai 
városok és falvak esetében nemrégiben kitűnően illusztrálta a központi helyzetet a városi 
piacok mértékegységeinek vidéken való elterjedésével.5

Németországban ez a szempont elsődleges szerepet kapott számos várostörténész 
gondolkodásmódjában. Hatással volt rájuk a német regionális gazdaságtudomány -  amelyet 
már a XIX. századtól olyan személyek képviseltek, m int J. Heinrich von THÜNEN és a 
XX. században Max WEBER -  , az angolszász városföldrajz koncepcióinak hatása és 
különösen a német geográfus, Walter CHRISTALLER “központi hely elmélete”.4

Azóta Németországban, de a szomszédos államokban is kutatási programok 
születtek egy-egy régió városhálózatának vizsgálatára. Ez történt a Meuse és Rajna közti 
terület esetében is. 1987-ben a trieri egyetem kutatási projektet indított be a térség középkori 
városhálózatának tanulmányozására. Jómagam ebben a keretben dolgoztain 1987 és 1991 
között, m int tudományos munkatárs.5

Szeretnénk megkerülni a középkori város definíciójának bosszantó problémáját (1. 
André JORIS, Georges DESPY, Jacques LE GOFF...), és nem akarjuk megkockáztatni még a 
legszerényebb városias szerveződések a priori kizárását sem a vizsgálatból, sőt szeretnénk 
bevonni azokat a településeket is, amelyek az adott időszakban még csupán születőben voltak. 
A retrospektív megközelítés hiányosságai miatt pedig nem akarunk beleesni abba a hibába, 
hogy csak a sikeres városi fejlődésre korlátozzuk a kutatást. Éppen ezért azt a módszert követjük, 
amely megfelel a fél évszázada W. Christaller által kidolgozott, és az angolszász és német 
kutatás által továbbfejlesztett “város, mint központi hely”-elmélet kritériumainak. Christaller 
és társai a következőképpen fogalmazták meg a “központi hely” definícióját: “olyan település, 
amely saját lakosainak szükségleteit meghaladó mennyiségű szolgáltatásokat és termékeket 
hoz létre, és ezzel annak a régiónak az ellátását szolgálja, aminek a közepén az említett »központi 
település «található. Egy település-mindigviszonylagos-központi helyzete a környező régió 
irányába gyakomlt központi funkció fokából áll ”6.

A központi hely koncepciója tehát nem  a történészek, hanem azon német 
földrajztudósok körében született, akik a XIX. és XX. századi városi agglomerációk 
gazdaságföldrajzi aspektusaival foglalkoztak. A két világháború között a közgazdászok a 
cserekapcsolatok és a piac működésére helyezték a hangsúlyt, és a “közeli piachely” (Nahmarkt) 
jelentőségét emelték ki. Mellettük a városfóldrajz német specialistái, akik hazájuk történetében 
nagy szerepet tulajdonítottak a városoknak, igyekeztek magyarázatot találni a német 
városhálózatot jellemző aktív kis- és közepes városok nagy sűrűségére, ezért elkezdték
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vizsgálni, hogy a városok szoros hálózata milyen térszervező folyamatot hozott létre. 1933- 
ban W. Christaller Die zentralen Orte in Süddeutsch land, eine ökonomisch-geographisches 
Untersuchung über die Gesetzmässigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen 
mit städtischen Funktionen [A délnémet központi helységek. Gazdasági és geográfiai 
vizsgálat a városi funkciójú helységek elterjedési és fejlődési törvényeiről]7 című művében 
szinte geometriai módszerrel megkísérelte bemutatni, miként hat egy város a környezetére 
[ Umland], és hogyan jön  létre a városhálózat. A vizsgálatban a piacgazdasági kapcsolatokra, 
az adminisztratív hatásokra és a közlekedési jellemzőkre helyezte a hangsúlyt.

Christaller munkája földrajztudományi problémát dolgozott ki, de gondolkodására 
nagyban hatott a közgazdaságtan, módszereiben pedig nagyon szisztematikusnak bizonyult 
azzal, hogy' geometriai modellekkel dolgozott. A vizsgálat eredményei azonban sokáig még 
Ném etországban sem keltettek visszhangot. Nem figyeltek rá sem a régiótörténet 
(.Landesgeschichte) specialistái, sem a korabeli geográfusok, akik a városokat csak nagyság, 
demográfiai növekedés és városi morfológia szempontjából tanulmányozták. Ami a korabeli 
német várostörténészeket, és különösen a középkori város kutatóit illeti, munkáikban inkább 
a városi jog, és a város jogi definíciója iránt érdeklődtek, vagy a nagykereskedelem és a 
nagy középkori gazdasági központok vizsgálatával foglalkoztak. Legalább tíz év kellett a 
második világháború után ahhoz, hogy' a német várostörténészek figyelembe vegyék az 
outsider Christaller (Emil MEYNEN kifejezése) városi funkciókkal kapcsolatos vizsgálatait.

Az új elmélet kevésbé hatott Franciaországban, bár itt is voltak úttörő törekvések, 
pl. Charles HIGOUNET rövid, de alapos munkája Périgord és Gascogne kisvárosainak és 
erődített falvainak [bastides] központi helyzetéről8. Bár kora-újkori témájú, meg kell még 
említeni René FAV1ER nemrégiben publikált doktori disszertációját is, címe: Les villes du 
Dauphiné auxXVIe et XVIIe siècle [Városok Dauphiné-ban a XVI. és XVII. században]. 
Christaller és angolszász követőinek módszerét bírálók -  nem minden alap nélkül -  
elsősorban azt a kizárólagosságot és matematikai eljárást kifogásolták, amelybe az elmélet 
burkolózott9. Elfeledték azonban, hogy földrajztudósok elemzéseiről volt szó, nem  pedig 
tö rténészekérő l, és hogy a “közpon ti hely elm életének” a m ed iev ista  szám ára  
problematikaként és vizsgálati módszerként kell szolgálnia, nem pedig szigorú gondolati 
keretként. Amikor L. GENICOT ismertette Susan REYNOLDS Kingdoms and communi
ties... [Királyságok és közösségek] című müvét, a középkori város meghatározása körül 
zajló vitában a hangsúlyt a központ felfogására helyezte: “számomra a város központ, és 
annál fontosabb, m inél szélesebb zónában és változatosabb területeken: politikai, 
adminisztratív, stratégiai, gazdasági, vallási és intellektuális szinten tölti be ezt aszerepet...”10.

Fent említett munkámban én is ezt a módszert alkalmaztam, azokkal a kiegészítések
kel, amelyek a mai németországi, nagy-britanniai és egyesült államokbeli városhálózatok 
tanulmányozásánál eredetileg kialakított módszerek középkori viszonyokra való alkalmazá
sához szükségesek.
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III.

A történész semmiképpen sem takaríthatja meg magának a város definíciójának 
bosszantó kérdését különösen, ha kisebb települések besorolásáról van szó. Ez olyan 
probléma, ami nemcsak a medievistákat, sőt nem is egyedül a történészeket gyötri, hanem 
mindenkit, aki a középkori város eredetével foglalkozik.

Az érett középkor specialistája számára nem állnak rendelkezésre azok a mennyiségi 
adatok, amelyek bármennyire hézagosán vág}' tökéletlenül is, de a késő középkor vagy az 
újkor kutatója számára hozzáférhetőek, és legalább valamilyen fogalmat nyúj tanak a városi 
szerveződések számszerű nagyságáról ! Meg lehetne azonban kérdezni, hogy mennyire felelne 
meg a középkori szellemiségnek a semleges statisztikai elemekként tekintett lakosság szánta, 
és az általuk benépesített település fontosságának mindenáron való összekapcsolása11...

Ami a nagy területen fekvő, sűrűn és állandóan lakott helység térbeli ismérveit illeti, 
tudjuk, hogy milyen kevés jelentésértékkel bír ez a középkorban: míg bekerített keitek, 
gyümölcsösök, konyhakertek és akár jelentős üres telkek tarkítják az intra mumsvárosi területet, 
a város kiteljed a falakon túlra is kórházak, régiapátságokvagy specializált kézműves kerületek 
köré szerveződő külvárosok formáj ában. Ráadásul ez a kritérium nem  teszi lehetővé -  főleg 
koncentrált vidéki települések esetében - ,  hogy objektív választóvonalat húzzunk a kisvárosok 
és a nagy’ falvak közé. A városfal, m int megkülönböztető jegy túlságosan leszűkítené a 
vizsgálandó települések körét...

A középkori elnevezés -  azonkívül, hogy jelentése számottevően változott a 
középkor tíz évszázada alatt -  legtöbbször nem nyújt nagy segítséget: civitas a püspöki 
városok neve; a burgus a német városok zömét jelöli, és bár Traute ENDEMMANN kutatásai 
szerint (1964) megtalálható a francia és a burgundi királyság területén is, az általunk vizsgált 
régióban kevéssé használták. Az oppidum és castrum terminusok kétértelműek (csak egyszerű 
katonai célú erősséget jelölnek vagy' megerősített települést?), kivéve, amikor -  elég későn, 
a XII. században -  a két kifejezést együtt használták: oppidum et castrum. Arni a “ville”, 
azaz város terminust illeti, ez köznyelven, és latin megfelelőjével, aví//óval együtt egyaránt 
jelölhet várost, de egyszerű falut is a XVI. század közepéig.

A földrajztudóshoz vagy a modern város történetével foglalkozó szakemberhez 
képest a középkori várostörténész csupán a funkcionális ismérvekre támaszkodhat, ha meg 
akarja határozni a vizsgálata tárgyát képező városokat vagy az annak feltételezett 
településeket. M árpedig a francia várostörténészek -  és különösen az érett középkor 
városaival foglalkozók -  , német kollégáikkal ellentétben mindez ideig kevés figyelmet 
fordítottak a funkcionális ismertetőjegyeknek.

A középkori város m eghatározásánál Edith ENNEN definícióját vesszük át. 
Eszerint: “a város abban különbözik a falutól és a nem mezőgazdasági jellegű egyfunkciós 
agglomerációtól, hogy viszonylag nagy méretű és sűrűn lakott település, lakossága 
foglalkozás szerint megosztott, társadalmi tekintetben pedig különböző csoportokra 
tagozódik. Ez a szereződés politikai, katonai, gazdasági és kultikus-kulturális tekintetben 
»központi funkciót« tölt be az egész régióban ”a ...
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A városi funkciók gyakorlása közül a legfontosabb ismérvnek a “központi szerep” 
tűnik. Ez azt jelenti, hogy a városi típusú települések összességének meghatározására, 
lúerarchizálására és környezetükben való elhelyezésére használt ismertetőjegyek nem annyira 
a város számára jelentenek hasznot (így pl. a városi hatalom szerveződése -  ellentétben a 
hagyományos német történetírás nehézkes tendenciáival, amelyeket hosszú ideig a jog- és 
intézménytörténet jellemzett), mint inkább a várost körülvevő terület lakosságának javára. 
Ez a régió alkalmanként csupán falvakat vagy kisebb, egyftmkciós agglomerátumokat foglal 
magába (ekkor a másodlagos fontosságú városok kerülnek központi helyzetbe), vagy magukat 
a másodlagos jelentőségű városokat, amelyek egy kiemelkedő agglomeráció központi 
szerepének vannak alárendelve.

IV

Az elfogadott vizsgálati m ódszer és megjelenítés tehát abból áll, hogy kritérium- 
táblázatokat és lokalizációs térképeket dolgozunk ki ötvenéves kronológiai szakaszok szerint, 
az első ezredfordulótól 1350-ig. Ez a módszer úgy tűnik, képes kiküszöbölni azt a gyakori 
teleologikus megközelítést, ami csak a sikeres eseteket tárgyalja a városi jelenségek tanulmá
nyozásakor. Történetírásunk igen gyakran a sikerek története, és a történész hajlamos a 
világot eleve elrendeltnek tekintők segítségére lenni. így bukkannak fel és gyökereznek 
meg a történeti hagyományban az olyan kényelmes, de csalóka fogalmak, mint a “preromán”, 
vagy a mi kutatási területünkön a “kommuna-előtti”, “város-előtti” állapot (pré-communal 
et pré-urbain)13...

A jelen m unka vizsgálati te rü le te  a trieri egyházmegye déli része, a M ouzon- 
Arlon-Luxembourg-Trier-Zweibrücken vonaltól délre, tehát a touli, verduni és inetzi 
püspökség, valam int a trieri érsekség déli része. Ebben a régióban, amely egyben nyelvi 
határ is, azonnal felvetődik egy fontos probléma : ez a nyelvi és kulturális határvonal hatással 
volt-e a városhálózat kialakulására?

B. A központi szerep k rité riu m ain ak  bem utatása és elemzése

A vizsgált szerveződések városiasodottságának és központi szerepének mértékét 
felbecsülendő, létrehoztuk a központi szerep néhány ism ertetőjegyét, és ezeket négy 
csoportba osztottunk föl: az adott település politikai, adminisztratív és katonai jelentősége; 
kultikus és kulturális kritériumok; gazdasági jellemzők. Ehhez a német történetírásban 
elterjedt három ismérvhez csatoltunk egy negyediket is, amely a földrajzi név alapján fejezi 
ki a központi szerepet a térfelfogásban (ez toponimikus központi szerep), és amit mi a 
“térfelfogás ismertetőjegyének” neveztünk el.

A három alcsoport nem független egymástól, és inkább az osztályozás megkönnyítésére 
szolgál. Például a “püspöki központi szerep” alapvetően vallásos természetű ugyan, de rendkívül 
fontos politikai mellékzöngékkel rendelkezik. Hasonlóképpen, a zarándoklat legalább annyira 
fontos gazdasági, mint vallási tényező, és az a választás, hogy a kultikus-kulturális ismérvek
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közé helyeztük, csak a kultikus jelleg logikai és időbeli elsősége miatt történik, hiszen a gazdasági 
fejlődés eimek pusztán következménye, és időben is később zajlik.

1) Politikai, adminisztratív és katonai kritériumok
Ide soroltuk azokat az eseteket, ha a településről fennmaradt dokumentációban 

említés történik (példák):
a) k irály i palota korabeli vagy korább i létezésére, akár maga az uralkodó 

használta a tárgyalt időszakban, akár más méltóságok vették használatba. Idevettük a villáé 
említését is, ha bizonyíthatóan itt lakott valamilyen arisztokrata család. A helyi főnemesség 
oklevelezéséből számlázó topográfiai adatokat a szokásos lakhely vagy rezidencia megha
tározására használtuk. A grófi vagy hercegi rangú személyek és feleségeik temetkezési 
helyeit szintén ebbe a kategóriába csoportosítottuk, míg az egyszerű földbirtokosokét csak 
akkor, ha a jelenség időbeli folyamatosságot mutatott.

b) a várhely említését {Bwg, castra, castella, munitiones) figyelembe vettük lehetséges 
városmagként, de megvizsgáltuk a feudális birtok és a “regionális politikai tájkép” kialakulásában 
játszott szerepét is. A váruraság központja a XI. századtól kezdve egyre gyakrabban szolgál a 
helyi irányító dinasztia névadására, gazdasági és adminisztratív központként is funkcionál, de 
szimbolikus szerepet is betölt már csak az építmény nagysága, és a környezetben elfoglalt 
kiemelkedő jellege miatt is: vele azonosítják a nagybirtokot.14 Ebből a szempontból a tú r számos 
történész szerint a város vetélytársaként jelent meg15, de úgy is lehet tekinteni mint a városhálózat 
kiegészítőjét, hiszen a vár mellett kiépülő település kisvárossá fejlődhetett.

A várkerü le t {district castrai, châtellenie) fontosnak tűnik abban a tekintetben, 
hogy védelmi-katonai szolgáltatásrendszer alakul ki a vár és a várurasághoz tartozó falvak 
között: figyelő- és őrszolgálat, fuvarozás, gyalogos {őst), és lovaskatonai szolgálat a váruraság 
zászlaja alatt, ellátási kötelezettség, javítások.

c) a XIII. század elejétől kezdve Lotaringiában megszaporodnak az információk 
egy újfajta birtokigazgatás kialakulásáról, annak a fejlődésnek a nyomán, ami már a XII. 
században megvalósult Champagne grófságban, vagy Beauvais püspöki birtokain16 : a 
dokumentumok említést tesznek hadfikról és prévőt-król [kb. közigazgatási főtisztv iselő 
és tisz tta r tó ] , később pedig erdőfelügyelőkrő l, v ilági és egyházi adószedőkről, 
sókorm ányzókról, útvám-felügyelőkről, bírósági tisztviselőkről... Luxembourg példája 
azt mutatja, hogy a prévôt [tiszttartó] kifejezés megjelenését jó  fél évszázad múlva követte 
a prévôté intézményének kialakulása, ami annak a jele, hogy az igazgatás új formája a 
területi intézményesedés irányába haladt17. Ez a francia eredetű újítás kevéssé terjedt el a 
német nyelvű területeken, hacsak a földesúr nem rendelkezett kettős kulturális identitással, 
m int például a lotaringiai hercegek, a luxembourgi grófok, vagy Metz püspökei. Luxem
bourg esetében, ehhez még hozzá kell számítani a szomszédos fejedelemségek, Bar és Namur 
hatását is. Ez magyarázza, hogy a luxembourgi prévôt-к igen korán, már a XIII. század 
elején felbukkannak a dokumentumokban, még a németajkú területeken is, például magában 
Luxembourg városában 1202-ben18. •
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2) Kultikus és kulturális kritériumok
- A  vallásos, és különösen a püspöki központi hely fontosságára Edith ENNEN hívta fel a 
figyelmet19. Egy, a verduni egyházmegyében 1074 körül kialakult konfliktus egyszerre húzza 
alá ennek a helyzetnek az ellentmondásait és törékenységét: VII. Gergely egyik levelében П. 
Thierry-liez, Verdun püspökéhez intéz szemrehányásokat a következőkről: [a püspök] 
“folyamatosan arra törekszik, akaratát és hatalmát kihasználva, hogy egyházmegyéjében [in
fra parrochiam suam] a Saint-Michelnek nevezett kolostor mellett elterülő helység lakóit új 
szokások betartására kötelezze, például, hogy minden éveben litániákat énekelve látogassák 
meg a főtemplomot, azaz a püspöki széket”20. Aparrochia terminusnak a XI. század közepéig 
egyházmegye jelentésben való használata jól mutatja a püspöki székhely és a többi helység 
közeli kapcsolatát, amelyeknek az anya-parókiája marad. Thierry erőfeszítései azonban 
egyszerre mutatják ragaszkodását ennek a függésnek az ünnepélyes és kollektív külsőségek 
közti fenntartására, és az egyházmegye határán élő Saint-Michel lakóinak kísérletét arra, hogy 
kivonják magukat a kötelezettség alól. Ebben vélhetőleg támogatták őket a szerzetesek -  
mindannyian a gregorián reform lúvei, míg a püspök Henrik császár híve volt.21 Látjuk tehát, 
hogy ennek a rövid idézetnek kétféle, egymást kiegészítő olvasata lehetséges, az egyik 
intézmény- és politikatörténeti szempontú, a másik pedig a történeti földraj z oldaláról közelíti 
meg az eseményeket (a püspökség központi helyzete és az ezzel ellentétes centrifugális 
tendenciák).

- Emiéi szerényebb szinten, a föesperességek és esperességek szintén egyfajta közbülső 
központi szerepet töltenek be az egyházmegye lelki irányításában, mégha a főesperesség nincs 
is helyhez kötve22.

- A parókia működése ellenben jól megfelel a vallásos központi helyzet típusának, 
mivel arra kötelezi a társközségek lakóit, hogy látogassák a parókia anya-templomát. Itt kapják 
meg az Eukarisztián kívüli szentségeket, és még hosszú ideig ide hordják keresztelőre a 
gyermekeket és temetésre az elhunytakat. Aparókia lakója “spectatparrochiae” (aparókia 
látogatója -  a ford.), ahogy arra a zsinati határozatok emlékeztetnek. A IV. lateráni zsinat 
1215-től tovább erősíti ezt a lelki függést azzal, hogy kötelezővé teszi az évi egyszeri gyónást, 
és a parókia templomában való húsvéti áldozást23.

Emlékeztetni kell rá, hogy az általunk vizsgált térségben általában a parókia 
templomának közvetlen közelében terül el a temető, az ember utolsó nyughelye, de a templom 
bírósági helyszínként és menedékhelyként [azíliumként] is szolgál, sőt néha a vásárokat is itt 
tartják. Tornya egyéni jelleget ad a falunak, a harangok pedig hangjukkal kísérik a munkát, az 
imádságot, és a napok múlását. A templomból szükség esetén erőd válhat, amely a portyázó 
csapatok fosztogatásai elől nyújt menedéket, és itt tartják a közösség gabonatartalékát, valamint 
hattárát is24.

Sok második generációs központi helyzetű település egészen az újkorig nem volt 
parókia-központ, közülük számosán később mégis parókia rangra emelkedtek, sőt a korábbi 
anya-templomot saját függésükbe helyezték. Mindez nagy jelentőséggel bírt a földrajzilag 
korlátozott, de a mindennapi lelki életben és közösségi tudatban fontos helyi központi szerep 
működésének szempontjából : például Nancy -  a lotaringiai hercegek székhelye -  csak 1212- 
ben lett parókiái központ.

12



-  Központi helyre utalhatnak a Ihres apátsági vagy székesegyházi iskolák, amelyek 
nagyobb szántban vonzanak klerikusokat és oktatókat a régióból, vagy a szomszédos 
területekről25 - mindez a kulturális központi helyzetről nyújt információkat. Hasonlóképpen a 
zarándoklatok, amelyek fontosságát és földrajzi vonzóerejét minden egyes esetben külön meg 
kell vizsgálni. Ilyenek még a nagy építkezések , amelyek sok mesterembert, munkást és 
nyersanyagot irányítanak a településre, az apátságok, káptalanok, peijelségek és a lovagrendek 
házainak, stb. említései. Ezekben az esetekben a vallásos, kultikus és gazdasági központi 
szerepek között átfedéseket tapasztalhatunk. A városok büszkeségei, a katedrálisok és a nagy 
apátságok tulaj dóriképpen kőből formált bizonyítékai annak a pénzben és terményben egyaránt 
megtestesülő jövedelemnek, ami a vidék felől ezekbe az intézményekbe áramlott. Amennyiben 
a koldulórendi kolostorokat úgy tekintették -  később ezt kétségbe vonták -  mint a városodás 
legfontosabb  je le i t26, nem  szabad elfelejteni, hogy a ferencesek és domonkosok 
vándorprédikátorok voltak, akiknek szavai a kisvárosokba, sőt a falvakba is eljutottak27.

3) Gazdasági kritériumok
Ennek a kritériumrendszernek a leghosszabb és a legváltozatosabb a listája. Afentebb 

már említett, egyszerre érvényes gazdasági és vallási ismérveken kívül ide tartozik a vidék 
feletti hatalomgyakorlás más módja is. így például a székeskáptalanok, városi apátságok, vagy' 
vidéki peqelségeik felhalmozták, majd felhasználták a vidéki agrártermelésből adódó fölösleget. 
Érmek eredményei a nagy egyházi építkezések, az intellektuális és művészi tevékenység anyagi 
támogatása. Ebbe a kritériumrendszerbe a következőket soroltuk be:

-  A Christaller és követői számára rendkívül fontos piac- és a vásártartás, különösen 
a hetivásár említését, amely a város, kisváros [bourg] és a környező vidék közti találkozást 
és cserét biztosítja23. Különösen akkor válnak nagyjelentőségűvé ezek az információk, ha 
adatokat szolgáltatnak a vásár vonzáskörzetéről is.

- A  vámok, helypénzek, adók és más hasonló, vásártartással kapcsolatos illetékek, 
kereskedelmi ügyletek, súlyok és mértékek említését szintén figyelembe vettük...

-  Fontos ism én' a pénzverő műhelyek említése, amelyet tovább kell pontosítani 
az itt folyó termelés tényleges időszakának, valamint a pénzérmék elterjedési területének 
meghatározásával. Ezt a munkát a pénzverést engedélyező oklevelek és diplomák utalásai, 
és a numizmatikai eredmények összevetése alapján kell elvégezni.

-  Az emberek mozgásáról és a kereskedelmi áruk forgalmáról a rakodópartok, 
folyami kikötők, hidak, révek és gázlók említései adnak felvilágosítást29, ezeket “utak és 
átkelők” néven említettük.

-  Különös figyelmet érdemeinek a helyi mértékegységek használatáról tudósító 
szövegek. Ezt a kritériumtípust sikerrel használták az új- és legújabb korral foglalkozó 
tö rténészek30. L. Génicot N am ur vonatkozásában kim utatta, hogy' a grófi székhely 
mértékegységeit a XII. században kb. 15 km-es, a XIII. században pedig valamivel több 
mint 20 km-es körzetben használták31. Ezt a ismertetőjegyet azonban elővigyázatosan kell 
kezelni: ugyanazon a településen néha más mértékegységeket használnak aszerint, hogy' 
gabonát vagy' bort kellett mérni. A mértékegységek területi megoszlását ábrázoló térképen



felfedezhetünk néhány rendellenességet, például amikor a terület lakossága más, távolabbi 
helyek mértékeit használja. Ennek magyarázata abban keresendő, hogy a település más, 
távoli birtokoshoz, gyakran egy kolostorhoz tartozik.

- A  “nagyipari” üzemek (kallómalom, kovácsműhely, papírmalom, üvegesműhely, 
bánya, sókitermelőhely, posztóműhely, stb. ) említése viszony la g ritka az egész középkorban, 
mivel megépítésük és fenntartásuk sokba kerül. Fennmaradásuk éppen ezért azt feltételezi, 
hogy a termeléshez többé-kevésbé széles fogyasztóbázis kapcsolódik. A posztóműhelyek 
esetében figyelembe vettük a termeléssel kapcsolatos információkat, (pl. a kallómalmok 
említését), és a végtermék kereskedelmére vonatkozó adatokatis: a posztóárusítással foglalkozó 
üzletek, kereskedőcéhek, és különösen a posztót hitelesítő ólompecsétek említését. Ezeknek a 
pecséteknek a jelenléte a település központi szerepének tényleges ismérvei közé tartozik.32

-  Ehhez hasonlóan, ha egy agrártevékenységgel foglalkozó nagyobb faluban több 
csűr és “udvar” (curtes, Hofe) található, amelyek gyakran távoli egyházi intézmények 
tulajdonában vannak, és a tized, valamint más értékesíthető íerményfólösleg összegyűjtésére 
szolgálnak. Wittlich (Németország, Rajnai őrgrófság) példája mutatja, hogy a kolostori 
kezelésű magtárak megsokasodása ezen a tisztán mezőgazdasági jellegű és másodlagos 
jelentőségű településen miként vezetett a XII. század folyamán a várossá váláshoz33.

-  Lom bardok, zsidók és cahors-iak, a “központi helyzet je le i”
[Itt csak a zsidó közösségek példáját emeljük ki]
A középkorban minden zsidó vallásit személy családjával, és a település más zsidó 

lakosaival együtt -  ha voltak még ilyenek -  egy nagyobb, regionális közösségbe (.Kahal) 
tartozott. Az egyén életében meghatározó volt a regionális zsidó zsinagógától és temetőtől 
való függés, valamint a közösségi adó34. Az előbbiről semmilyen információnk sincs, mivel a 
középkori felső-lotaringiai források egyáltalán nem említenek zsinagógákat. Ismerjük ellenben 
a központi temetőket: a lotaringiai hercegség területén ez Laxou-ban volt, a bari grófságban 
pedig Saint-Mihielben. Ezeknek a temetőknek a kialakítása nyilván nem kerülte el a tartomány 
fejedelmének figyelmét, lűszen általában ő a zsidó közösség támogatója... így aztán a középkori 
zsidó közösségek -  és ez valószínűleg egészen a XVII. századig nem változik -  talán mindennél 
jobban függenek a település központi helyzetétől, mind anyagi, mind kulturális, vallási és 
politikai szinten, és nem utolsósorban a tartomány fejedelmével való kapcsolatukban35.

Tudjuk, hogy a zsidó közösségek egészen a XIII. századig szinte kizárólag a fallal 
körülvett városokban (cité) telepedtek meg. Imién ered az a felfogás, hogy a zsidó telepesek 
jelenléte egy helységben a “városiasság” jele. Valóban, már 1084-ben a speyeri püspök ezzel 
mentegette azt a tervét, hogy zsidókat telepít a püspöki város kapuihoz. Nyilván egyszerre 
kívánta ezzel elősegíteni városa demográfiai és anyagi növekedését, saját gazdagodását, és -  
ez S. SCHWARZFUCHS feltételezése- arra is gondolt, hogy minden zsidó közösség (legalábbis 
a VII. századtól kezdve) jogilag szabályozott egység, a “kommuna” első megjelenése Nyugat- 
Európában36... Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez az ismérv csak a XIV századig érvényes, 
mert ekkortól Nyugat-Európa számos területén- és az általunk vizsgált régióban abari grófság 
példája igazolja ezt az állítást -  a zsidó betelepülések megsokasodnak olyan községekben is, 
amelyek nem központi helyzetűek, sőt néha tisztán mezőgazdasági jellegűek37.
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Helynévi [toponimikus] és/vagy helyrajzi [topograllkus] ism ertetőjegyek: az 
adott települések neve kifejezheti függő helyzetüket egy szomszédos településtől. Más 
cselben egy kisebb régió vagy egy adminisztratív, igazságszolgáltatási, esetleg egyházi körzet 
felveheti a központi helyzetben levő település nevét, és ezt követően más, kisebb községek 
is ehhez a régióhoz csatlakoznak névadásukban. Ezekben az esetekben “toponim ikus 
központi helyzetről” lehet beszélni.

- A z  első és leggyakoribb típus a -lés- [azaz: valami közelében], -devant- [valami 
előtt], -prés- [közel], -sous- [alatt] jámlékszavak használata, amelyeka mai napig fellelhetőek 
a községek nevében, különösen északkelet Franciaországban. Például: Laneuveville-devant- 
Nancy [= új falu Nancy előtt], Vîllers-lès-Nancy, Dommartin-sous-Amance [= Amancevára 
alatt található szent M árton falva]. Ez a névhasználati gyakorlat azonban nemigen lépi át a 
nyelvi határokat: nem találkozunk ilyen helynévi függéssel a luxembourgi nagyhercegség, 
Sarre, Trier rajnai körzete vagy a német Svájc (Bázel, Solothurn, Bem kantonok) területén... 
Ily módon a helységnevek tájékoztatnak bennünket arról, hogy a térségben milyen települések 
voltak fontosak a középkori ember számára. A település központi helyzetét meghatározó 
vonzáskör a fenti esetben az emberek mentalitásában, gondolkodásmódjában jelenik meg.

Ö sszefo glalá sként

Walter Christaller elmélete szerint, ha egy régióban létezik egy központi helyzetű 
város, a tőle függésben lévő települések két koncentrikus körben helyezkednek el, félnapi, 
ill. egynapi járóföld távolságra. A lotaringiai helyzet figyelmes vizsgálata megmutatta 
számunkra ennek az elméletnek az értékeit, de a korlátáit is: nem  szabad a geometrikus 
modellképzés csábításának engednünk.

Eimek ellenére a központi hely elmélete hasznos kutatási és gondolati eszköz lehet 
számunkra, ha figyelembe vesszük az egyedi különbségeket is. Hasznos, mert:

-  lehetővé teszi, hogy ne csak a sikeres városiasodási folyamatokra figyeljünk fel,
-  megkérdőjelezi a nagyság hierarchiájáról és rendjéről alkotott a priori feltevéseket,
-  feltárja a város és környéke ( Umland) közötti nyílt és zárt kapcsolatokat,
-  más megvilágításba helyezi a Lotaringiában oly fontos nyelvi határok kérdését.

Legfőképpen pedig, mivel a fenti vizsgálati módszer az egyszerű parókiaközponttól a 
legnagyobb városokig teijedő településosztályozási rendszert hoz létre, kiiktatja a város fogalmi 
meghatározása során kialakult vitából a sehová sem vezető, meddő megközelítéseket (azaz a 
jogi vagy kulturális tényezők túlhangsúlyozását, amelyek váltakoznak aszerint, hogy a német 
vagy francia térséget vizsgálják, ill., hogy német vagy franciatörténészekfolytatjákavizsgálatot). 
Legvégül pedig a módszer segítségével a történész összhangba kerül a térbeli dimenzióval, 
amely nem pusztán kiegészítője vagy alibije az érvelésének, hanem az alapja...

4) A "térfelfogás ” kri téri untai
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Fordította: Györkös Attila

Jean-Luc Fray

Central places and concept of space.
The pattern of the urban network betwixt the Meuse and Rhine in the Middle Ages

(ll-14th centuries)

The essay presents the problem of the medieval evolution and functioning of the urban network in the 
region between the rivers Rhine and Meuse. It utilises, and adopts to medieval circumstances, the theory 
and analytical methods of “central places” elaborated by Walter Christaller and widely used by geogra
phers. According to this approach the significance of a given settlement is determined by its political, 
administrative, strategic, economic, religious and cultural role in the given region. By the use of these 
functional characteristics it is possible to omit futile debates surrounding the definition of town which are 
generated by the overstated emphasis on legal and cultural patterns. Afurthcr advantage of this method is 
that not only successful urbanisation processes but also the manifold relationship between towns and 
country and the hierarchy of settlements in a region could be studied. For demonstrating the existence of 
a given settlement as a central place the author offers multi-factoral criteria and, based on this, creates a 
complex method of evaluation, ranging from the simple parochial centres to the largest towns. The basic 
characteristics are divided into four groups. First, the political, administrative and military criteria, that of 
mentioning the bureaucratic and military centres and their tasks in contemporary documentation. Sec
ondly, cultic and cultural attributes, facts mainly about church institutions. Thirdly, economic character
istics, first of all the reterring to weekly fairs and markets, mints, manufacture-guilds and the presence of 
Lombardians and Jews running financial business. Finally, the traits of the concept of space, the signs of 
dependence of one settlement on another indicated in the name of the given settlement. The data col
lected according to these criteria are arranged into criteria-tables and represented on localisation-maps at 
fifty years intervals. The author admits potential problems and difficulties but emphasises that by his 
method the elements of space could be analysed not only as isolated units but also as lands in interaction 
and it is also possible to scrutinise the dynamics of urbanisation and the hierarchical composition of 
certain regions.


