
Han za-vá ros ok et ni ka i lag sok fé le la kó i -
nak éle té rõl, mes ter ség be li, tár sa dal mi
és kul tu rá lis lé tük kö zös vo ná sa i ról vagy
kü lön bö zõ sé gé rõl for rá sok csak tö re dé -

ke sen ma rad tak fenn. Meg bíz ha tó köz lé sek szin te
csak Ri ga és Tal linn (1917-tõl észt vá ros, né met ne -
ve Reval) ese té ben for dul nak elõ, ami ért nem ma rad
más hát ra, mint hogy a kö zép ko ri Livónia (Livland)
e két leg na gyobb ki kö tõ vá ro sát a Bal ti-ten ger ke le ti
ré szé nek töb bi vá ro si tár sa dal má ra néz ve is mérv -
adó nak te kint sük. A ri gai és tal lin ni for rá sok ból
nyert kép fel te he tõ en leg alább nagy vo na lak ban
meg fe lel a töb bi livóniai Han za-vá ros ra néz ve is,
ami lyen Dorpat (ma az észt Tartu), Pärnu (né me tül
Pernau), a lett Cēsis (Wenden), Valmiera (Wolmar),
Limbaži (Lemsal), Koknese (Kokenhusen), Kuldïga
(Goldingen) vagy olyan, nem a Hanzához tar to zó
livóniai vá ro sok, mint Narva és a lett Aizpute
(Hasenpoth) vagy a finn–svéd Viborg (Wyborg, fin -
nül Viipuri, ma az orosz Vyborg) is.

Már a né me tek nek a Bal ti-ten ger ke le ti vi dé ke -
in va ló le te le pe dé se elõtt is lé tez tek itt vá ro si as
jel le gû köz pon tok, nem ag rár jel le gû gaz da sá got
foly ta tó me zõ vá ros ok (Johansen–Mühlen 1973.
21.). S bár jo gi lag ezek a te le pü lé sek nem kü lön -
böz tek az õket kö rül ve võ kör nye zet tõl, mi u tán he -
lyü kön vagy kö ze lük ben a né me tek nyu gat-eu ró -
pai tí pu sú vá ro so kat ala pí tot tak, ha mar be ol vad -
tak ezek be. Így jött lét re az 1201-ben II. Al bert
püs pök (megh. 1272/1273) ál tal ala pí tott Ri ga két,
et ni ka i lag ve gyes né pes sé gû, a nyugati-dvinai
(daugavai) lí vek bõl és Észak-Kursföldrõl be ván do -
rolt, kursokká vált lí vek bõl, il let ve kursokból ál ló
fa lu szom széd sá gá ban. Ré gé sze ti le le tek ugyan ak -28
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...a 14. szá zad má so dik
fe lé tõl kezd ve a „nem
né me tek” las san 
ki szo rul tak 
a ke res ke de lem bõl, 
ki zár ták õket a 
gildékbõl és
kézmûvescéhekbõl...

ILGVARS MISĀNS

HAN ZA-VÁ ROS OK 
A BAL TI-TEN GER KE LE TI RÉ SZÉN

A



kor ki sebb szá mú más né pes ség –  zemgalok, letgalok és selek – je len lé té rõl is ta nús -
kod nak (Šterns. 2000: 290.). A ri gai te le pü lés ha tár meg nö ve ke dé sé vel, a fa lak ki bõ -
ví té se ré vén, ezek a fal vak be ol vad tak a vá ros bel sõ te rü le té be, el ve szít vén ere de ti
jellegûket. Tal linn ese té ben is az 1230 után ala pí tott né met te le pü lés össze ol vadt egy
ko ráb bi, ész tek ál tal la kott ke res ke dõ hellyel.

A né me tek Livóniába tör té nõ, nö vek võ szá mú be ván dor lá sá val a vá ro sok ban sza -
bad ke res ke dõi és kéz mû ves pol gá ri kö zös ség ala kult ki, amely sa já to san vá ro si jog
hor do zó ja volt, és amely át vet te az irá nyí tást a gaz da sá gi élet és köz igaz ga tás min -
den te rü le tén. A lívóniai vá ro sok ugyan ak kor több fé le et ni kai kö zös ség bõl te võd tek
össze. A vá ro si la kos ság et ni kai össze té te le a kö zép kor fo lya mán nem ma radt vál to -
zat lan. Hogy ha, a pél da ked vé ért, az õs ho nos lí vek és a nö vek võ szá mú lettek* kö -
zöt ti arányt kö zel száz év vel a vá ros ala pí tás után kö rül be lül egy a ket tõ höz be csül -
jük (Šterns 1996. 24.), a lí vek nyo mát nem ta lál juk már a ké sõ kö zép ko ri for rá sok -
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Livland um 1270 – Livónia 1270 kö rül
Maßstab: 1:5.150.000 – lép ték: 1:5 150 000 
Grenze – ha tár; Städte – vá ro sok; Burgen – vá rak; Bm. Bistum – püs pök ség; 
Ebm. Erzbistum – ér sek ség; D.O. Deutscher Orden – Né met Lo vag rend

*A finn ugor nyelv csa lád hoz tar to zó lí vek tõl va ló meg kü lön böz te tés ked vé ért a lett meg ne ve zést hasz nál juk
mint olyan gyûj tõ fo gal mat, amely a bal ti ere de tû letgalok, zemgalok, kurok és selek né pe it je lö li, és ame lyek bõl a
kö zép kor fo lya mán a let tek ke let kez tek.



ban. Ez ar ra utal hat, hogy a nyugati-dvinai vá ros ere de ti la kói ek kor ra már be ol vad -
tak a let tek és rész ben a né me tek kö zé. A kö zép ko ri Ri gá ban ta lál koz ha tunk még ész -
tek kel, lit vá nok kal, len gye lek kel és vi szony lag nagy szám ban oro szok kal. Ha son ló an
sok szí nû en ala kult Tal linn la kos sá ga is: az ész tek és né me tek mel lett a vá rost své -
dek, dá nok, fin nek és oro szok lak ták.

A né me tek és a más nép cso port ok ból ál ló vá ros la kók szám be li ará nya it csak igen
meg kö ze lí tõ leg tud juk fel be csül ni. Egy 1454-bõl szár ma zó hi te les for rás alap ján ítél -
ve Ri ga la kos sá gá nak egy har ma dát let tek és nem né me tek (let ten vnde vndeutschen)
al kot ták (a vá ros össz la kos sá ga a 15. szá zad ban kö zel nyol cez ret tett ki, a 16. szá zad
kö ze pén tíz- és ti zen öt ezer kö zött le he tett) (Arbusow 1921. 88.). Tal linn a 16. szá zad
el sõ fe lé ben mint egy hét-nyol cez ret ki te võ la kos sá gá nak kö rül be lül egy har mad ré -
szét né me tek, ke ve sebb mint fe lét ész tek és egy ötö dét své dek ad ták
(Johansen–Mühlen 1973:.92, 123.), a fin ne ket és oro szo kat a sta tisz ti ka nem ve szi fi -
gye lem be. Ha son ló le he tett a hely zet a Tallinn-nal szom szé dos Viborg ese té ben is,30
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Die Entstehung der livländischen Städte (bis 1360) – A livóniai vá ro sok ke let ke zé se (1360-ig)
Maßstab: 1:4.100.000 – lép ték: 1:4 100 000 
vor 1260 – 1260 elõtt
? städtische Merkmale wahrscheinlich, aber nicht gesichert – ? vá ro si jel leg va ló szí nû leg, de nem 
bi zo nyí tot tan
Konkordanz der Namen – ne vek meg fe lel te té se
(dt. – estn.[lett.]) – (ném. – észt [lett])



ahol a névanyagkutatás ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy a la kos ság egy har ma da
fel te he tõ en né met, fe le svéd és egyhetede finn volt; egy ti ze de pe dig meg nem ha tá -
ro zott (Dencker 1991. 99.).

A sze mély név ku ta tás és a sze mély ne vek nek az egyes in gat la nok kal va ló össze -
kap cso lá sa nyo mán ál ta lá nos ké pet al kot ha tunk ar ról, hogy a kü lön bö zõ nép cso port -
ok ho gyan osz lot tak el a vá ro so kon be lül (Šterns 1996. 29.). Még ha el lent mon dá so -
sak is az ada tok, Ri ga pél dá ja azt mu tat ja, hogy szi go rú an et ni kai prin cí pi u mok alap -
ján el kü lö ní tett vá ros ne gye dek nem lé tez tek. Mint az ala cso nyabb tár sa dal mi ál lá sú
la kos ság hoz tar to zó ak, a let tek Ri gá ban (aho gyan az ész tek is Tallinnban) több nyi re
né met mun ka adó ik há za i ban él tek, és sem mi lyen önál ló gaz da sá gi te vé keny sé get
nem foly tat tak. Má sok bér ben lak tak, vagy csak sze rény la ká suk volt a vá ros fa la kon
kí vül. Eb ben a te kin tet ben az in gat lan nal nem ren del ke zõ, ala cso nyabb tár sa dal mi
ré te gek bõl szár ma zó né me tek hely ze te sem kü lön bö zött na gyon. A né me tek mel lett
ta lá lunk Ri gá ban olyan ház tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lye ket is, akik nek ne ve lett
vagy orosz szár ma zás ra en ged kö vet kez tet ni (uõ: 29, 42.). S bár a vá ros fa la kon be lül
az oro szok nak kü lön városzrészük volt – az orosz fa lu (dat russche Dorp) –, a 16. szá -
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Die Städte Altlivlands – Ólivónia vá ro sai
Maßstab: 1:4.500.000 – lép ték: 1:4 500 000 
große Stadt – nagy vá ros
ummaerte Stadt – fal lal kö rül ke rí tett vá ros
offener Ort mit Stadtrecht – vá ro si jo gú sza bad te le pü lés
Makelwerk (Marktflecken) – me zõ vá ros
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Ri ga im 14. Jahrhundert – Ri ga a 14. szá zad ban
Maßstab: 1:6.700 – lép ték: 1:6.700
kirchliches Gebäude – egy há zi épü let
geistliches Grundeigentum um 1330 – egy há zi föld tu laj don 1330-ban
Rats-/Grundeigentum um 1330 – a ta nács tu laj do ná ban lé võ föld 1330-ban
privates Grundeigentum um 1330 – ma gán tu laj don ban lé võ föld 1330-ban

1 Heilig-Geist-Spital (ab 1330 Ordensschloss) – Szent Lé lek-is po tály (1330-tól ren di ko los tor); 2 Erster Dom,
Kapitel (später Franziskaner) – el sõ dóm, (ké sõbb fe ren ces) káp ta lan; 3 Erster Markt – el sõ pi ac; 4 St. Jürgenshof
(Deutscher Orden [ab 1330 Heilig-Geist-Spital]) – Szent György-ud var (Né met Lo vag rend [1330-tól Szent Lé lek-
is po tály]); 5 Zweite Bischofspflaz (später Dominikaner) – má so dik püs pö ki pa lo ta (ké sõbb Do mon kos-ren di); 6
Petrikirche – Szent Pé ter-temp lom; 7 Hafen – ki kö tõ; 8 Marktplatz – pi ac tér; 9 Dom (seit 1215 im Bau) – dóm
(1215-tõl épü lõ fél ben); 10 Bischofshof – püs pö ki ud var; 11 Nikolaikirche (russisch) – Szent Mi klós-temp lom
(orosz); 12 Jakobikirche – Szent Ja kab-temp lom; 13 Lübecker Hof – lü be cki ud var; 14 Stube von Münster (1360
Große Gilde) – münsteri ház (1360-ban Nagy Gilde); 15 Stube von Soest (um 1360 Kleine Gilde) – soesti ház
(1360-ban Kis Gilde); 16 Lastadie (Ladestelle für Schiffe) – ra ko dó hely (ra ko dó hely a ha jók nak); 17 Zweites
Rathaus – má so dik vá ros há za; 18 Ne u es Haus – Új Ház; 19 Pranger – pel len gér; 20 Ratsweinkeller – a vá ros há za
bor pin cé je; 21 Altes Rathaus – ré gi vá ros há za; 22 Münze – pénz ver de; 23 Dom Kon vent – Kon vent-dóm; 24
Brotbänke – sü tõ bolt



zad ele jén szá mos in gat la nuk már a né me tek tu laj do ná ba ke rült. Az oro szok egy ré -
sze Ri gá ban szin tén a „fa lun” kí vül élt. Aho gyan a né me tek vagy a let tek ese té ben is,
há za i kat a vá ros egész te rü le tén szét szór va ta lál juk.

A né met és nem né met la kos ság kö zött a 13. szá zad ban és a 14. szá zad el sõ év ti -
ze de i ben „nem ze ti sé gi” kü lönb sé gek a vá ro si pol gár ság kö zé va ló fel vé tel, a te lek- és
ház tu laj don örök lé se vagy a ke res ke del mi és kéz mû ves-fog lal ko zá sok te kin te té ben
el vi leg nem lé tez tek, a gya kor lat ban azon ban a be te le ped tek és a hely bé li ek kö zött
az el len tét bi zo nyá ra adott volt. A ta pasz ta lat, a na gyobb tõ ke erõ és a kül föld del va -
ló üz le ti és ro ko ni kap cso la tok a né met ke res ke dõ ket gaz da sá gi lag messze a nem né -
me tek fö lé he lyez ték, a lí vek, let tek és ész tek a tá vol sá gi ke res ke de lem bõl nem tud -
tak hasz not haj ta ni.

Anél kül, hogy en nek okát itt kö ze lebb rõl akar nánk vizs gál ni, megállapíhatjuk,
hogy a 14. szá zad má so dik fe lé tõl kezd ve a „nem né me tek” las san ki szo rul tak a ke -
res ke de lem bõl, ki zár ták õket a gildékbõl és kézmûvescéhekbõl, rész vé te lü ket az üz -
le ti éle tet, kéz mû ves sé get és ipart ki szol gá ló fog lal ko zá sok kö ré re kor lá toz ták. A nem
né me tek vá ro si in gat lan bir tok lá sá ra va ló jo gát 1384-ben Ri gá ban még el is mer ték,
ám aho gyan azt egy ko ra be li eset bi zo nyít ja, ez a jog 1469-ben már nem volt ér vény -
ben. Így, mi ként ugyan eb ben az év ben bi zo nyos Klaus Lachermund sör fu va ros egy
ri gai pol gár tól a Szent Ja kab-ka pu elõtt fek võ ker tet meg sze rez te, az zal ta lál ta ma gát
szem ben, hogy „nem né met ként” nem áll jo gá ban tel ket bir to kol ni. A ti lal mat vé gül
meg ke rül het ték, mert a Szent Ja kab-temp lom kert jét az el adó ki szol gál tat ta, és pe dig
az zal a fel té tel lel, hogy Lachermund és né met szár ma zá sú fe le sé ge azt ha lá lu kig
hasz nál hat ják (Arbusow 1921. 81.) – mind ez jel zés ér té kû an nak bi zo nyí tá sá ra, hogy
a meg szo rí tó ren de le te ket nem min dig haj tot ták vég re kö vet ke ze te sen.

Az 1354-ben Ri gá ban ala pí tott Má ria vagy Nagy Gilde ki zár ta a nem né me te ket
tag jai so rá ból (Hellmann 1988. 245.). A tal lin ni ke res ke dõ céh (Kanutigilde) sza bály -
ren de le tei 1508-tól kezd ve meg til tot ták az ész tek fel vé tel ét; ek ko ri ban a gildéhez tar -
to zó észt test vé rek a céh gyû lé se in ne megy szer csak mint ven dé gek ve het tek részt
(Niitemaa 1949. 204.). Az 1376. évi ri gai Bursprake (a vá ros jo got ki egé szí tõ ta ná csi
ha tá ro zat) meg til tot ta a né me tek nek a nem né me tek kel va ló ke res ke dést; 1399-ben
fel mond tak min den ke res ke dõi kö zös sé get né me tek és nem né me tek kö zött
(Hellmann 1988. 245.). A ri gai bod ná rok 1375. évi sza bály za ta, Livóniában elõ ször,
a nem né me te ket már az inas évek tõl kezd ve ki zár ta a mes ter ség bõl; a szá zad vé gé ig
az tán a ci pé szek és a sza bók is kö vet ték pél dá ju kat. Sõt a pé kek cé he azt is meg til -
tot ta, hogy tag jai a nem né met nõk kel há zas sá got kös se nek (Arbusow 1921. 80.).
Tallinnban el sõk ként, 1394-ben a mé szá ro sok ta gad ták meg a nem né me tek nek a
mes ter ség fel vé tel ét (Johansen–Mühlen 1973. 202.).

Ez zel a 14. szá zad vé gén kez de tét vet te a livóniai vá ro sok ban a la kos ság fog lal ko -
zás sze rin ti meg kü lön böz te té se, ami nek ugyan ak kor erõs et ni kai jel le ge volt. A nagy -
ke res ke de lem és a te kin télyt él ve zõ kéz mû ves-fog lal ko zá sok ese té ben a né me tek ke -
rül tek több ség be; a vá ros ban élõ tal lin ni ész tek, fin nek és své dek, va la mint a ri gai
let tek és lí vek egy re in kább a bér mun kás ok és szol ga nép so rá ba szo rul tak vissza.
Gaz da sá gi lag rész ben füg get len és szer ve zett fog lal ko zás  volt Ri gá ban és Tallinnban
a fu va ro zás – a ha lá szok hoz ha son ló an a fu va ro zók, ke vés ki vé tel lel, a let tek és lí -
vek, il let ve az ész tek kö zül ke rül tek ki. A né me tek kel egyen lõ arány ban ta lá lunk
nem né me te ket a ken der fo nók és len szö võk (ta ká csok), va la mint az épí tõ mes te rek
kö zött is. Ezen kí vül Tallinnban a je lek sze rint egyik-má sik mes ter sé get – pél dá ul a
ci pé sze két – a né me tek he lyett a své dek ural ták (uõ: 194.).

A tár sa dal mi és anya gi fel emel ke dés szá mos nem né met szá má ra a gaz da sá gi és
szo ci á lis szem pont ból pri vi le gi zált né me tek kö zé va ló be il lesz ke dést je len tet te.
Ezek nek a szá mát még hoz zá ve tõ le ge sen sem le het meg ál la pí ta ni. Az asszi mi lá ló dás

33

2014/4



fo lya ma ta nem csak az ész te ket és let te ket, ha nem bi zo nyos mér ték ben az oro szo kat
is érin tet te, akik – ahogy azt Ri ga pél dá ja mu tat ja – a pol gár jog meg szer zé se után idõ -
vel be ol vad tak a né me tek és al kal ma sint a let tek kö zé (Šterns 1996: 50).

A kü lön bö zõ né pek kö zöt ti tar tós együtt élés a Bal ti-ten ger ke le ti ré sze i nek Han -
za-vá ro sa i ban nagy mér vû nyel vi sok fé le sé get ered mé nye zett. Így pél dá ul Tallinnban
az al só ré te gek egy más kö zött ész tül ér te kez tek, a kö zép ré teg az észt és a svéd mel -
lett töb bé ke vés bé jól al né me tül, a fel sõ ré te gek pe dig a Hanzák ál tal hasz nált al né -
met nyel ven. Az oro szok kal leg in kább a tol má csok és köz ve tí tõk se gí tet ték az érint -
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Reval im 15. Jahrhundert – Tal linn a 15. szá zad ban
Maßstab 1: 4.0000 [!] – lép ték 1:40 000
Stadtmauer – vá ros fal
Kirchspielgrenze – egy ház köz ség ha tár

Straßennamenkonkordanz – ut ca ne vek meg fe lel te té se
(dt. – estn.) (ném. – észt)



ke zést. A min den na pi élet, a fog lal ko zás be li és em be ri kap cso la tok a nyel vi köl csön -
ha tás ok gaz dag sá gá hoz ve zet tek (Johansen–Mühlen. 1973. 373.).

Még ha a né met és a töb bi lívóniai vá ros la kó kö zöt ti tár sa dal mi és etnokulturális
vá lasz tó vo na lak itt-ott el hal vá nyul tak is, az el len té tek nem szüntek meg. A köl csö -
nös alkalmaszkodást elõ se gí tet ték a ve gyes há zas sá gok, va la mint a né me tek bõl ál ló
elit és a nem né met szol ga nép kö zöt ti kap cso la tok. A daj kák köz ve tí té se ré vén az
észt és a lett nyelv s egyes szo ká sok is be ke rül tek a né met mi li õ be. A né met kul tú ra
a ma ga so rán be fo lyá sol ta a vá ro sok ban élõ ész tek és let tek éle tét, ál ta luk a né met
kul tú ra el ter jedt a nem né me tek kö zött is. A nyel vek a köl csö nös szó át vé te lek nyo -
mát tük rö zik. A kul tu rá lis össze ol va dás fo lya ma tát azon ban mér sé kel ték a tár sa dal -
mi kü lönb sé gek és az ál lan dó nép áram lás, a né me tek nek és let tek nek Ri gá ba tör té -
nõ, il let ve a né me tek nek, ész tek nek, své dek nek és fin nek nek Tallinnba va ló fo lya -
ma tos be köl tö zé se (uõ: 430.).
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