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Völgyesi Levente

A városok hatalmi 
szimbolikája

E gy város a jelenben, a mai korban is kényesen 
ügyel státuszára, még inkább igaz ez a múltra, 
amikor egy város nagy önállósággal, komoly 

joghatósággal rendelkezett, s ezt külsőségeiben is 
igyekezett szimbolizálni.

Az elkövetkezendő sorok leírásakor nem kellett 
avatott városjogtörténet-kutatói vénával rendelkezni, 
elegendő volt csupán nyitott szemmel járni a világ 
jelentősebb, vagy -  amint erre majd igyekszem ki
térni -  kevésbé jelentős településein. Abban is biztos 
vagyok, hogy jelen tanulmány elolvasása után többen 
is megkereshetnének, jelezvén, hogy az alábbiakban 
nem említett, újabb és újabb városi hatalmi szimbo
likával bíró elemet is fel tudnának sorolni. Ezt nem 
kétlem, hiszen nem is törekedhetek teljességre, hi
szen minden egyes város -  amelyből sok és sokféle 
van -  külön-külön produkálhat sajátos ötleteket.

Ha az ember betoppan egy községbe, városba, 
mindjárt körbenéz, mivel találhatja magát szemben: 
egy perifériális porfészekbe csöppent, vagy pedig egy 
metropolisz tomyosodik előtte. Ha már a metropolisz 
szó elhangzott, megállapíthatjuk, hogy régen egy vá
ros világi, profán értékei mellett az egyházira is fi
gyelmet fordított. így adódik a metropolita kifejezés 
is, amely utal arra, hogy a metropolisz (nagyváros) 
egyházi vezetőjéről, püspökéről van szó, aki érseki 
rangban van, tehát vannak szufragáneus, alárendelt 
püspökei is, akik -  nagy valószínűséggel -  kevésbé 
jelentős városban tartják fenn székhelyüket.1 Ez a kö
zépkori polgárság számára is fontos, hiszen ezzel is 
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kifejezik felsőbbrendűségüket a többi környező vá
ros lakói felett. A szekularizáció korában ennek már 
nincs különösebb jelentősége.

Az egyházi szálat viszont továbbszőhetjük: egy 
valamennyire magára adó történelmi város hatalmi 
szimbolikáját tovább erősíti a városi plébániatemp
lom, amely sok esetben akár magasabb egyházi mél
tóság (érsek, címzetes vagy valóságos püspök, pré
post, apát) székesegyháza is. Komoly státuszszim
bólum a város plébániatemploma. Ezek a sokszor 
gigantikus méreteket öltő -  bár inkább Nyugat-Eu- 
rópában épült -  székesegyházak fejezik ki leginkább 
a város hatalmát, a városi polgárok gazdagságát, ere
jét. Ehhez csatlakozik a székesegyházak belső művé
szi kiképzése, ahol a városlakó donátorok hatalmas 
pénzösszegeikkel, a kor legdivatosabb és legdrágább 
képzőművészeinek alkalmazásával szimbolizálják 
az erőviszonyokat. Még elképzelni is megterhelő, 
ha meggondoljuk, milyen is lett volna Siena vagy 
Frankfurt székesegyháza, ha elkészül, s például az 
1348-as európai nagy pestisjárvány nem tizedeli meg 
a lakosságot, nem teszi tönkre a gazdag kereskedők 
fényűző világát. Persze sok helyen ezt nem kell el
képzelni, mert az utókor akár Kölnben vagy Speyer- 
ben bevégezte ezt a munkát, s befejezte a műalko
tást, az eredeti stílusban, még akkor is, ha ez erősen 
történelemhamisító képzetet kelt.2 Viszont a teljesség 
érdekében azt is meg kell jegyeznünk, hogy ezek az 
utólagos csinosítgatások, történelmi kozmetikázások 
már kívül esnek a városok érdekkörén, és sokszor ál
lami érdeket szolgálnak.

Egy magára adó város nemcsak egy plébániatemp
lomot tart fenn. Egy-két koldulórendi templom és 
kolostor külön fényt visz a városi életbe, hiszen a ha
talmat és a gazdagságot az is jól reprezentálja, hogy 
több szerzetesi közösség eltartására és gyarapítására 
is elegendő energiával rendelkezik a város közössé
ge. Ráadásul a kolduló és prédikátor barátok távol 
tartják a kellemetlen eretnek mozgalmakat, valamint



tudományos műhelyt, kórházat, árvaházat tartanak 
fenn, és éjjeli menedékkel is szolgálhatnak a rászo
rulóknak, amelyek egyrészt kegyes hagyományok, 
másrészt tehermentesítik ezen kötelezettségek alól a 
várost.3

Az sem meglepő, ha egy nagyobb város nemcsak 
egy pazar plébániát tart fenn. Elég Budára nézni, ahol 
mind a magyarok (Mária Magdolna-torony, Kapiszt- 
rán tér), mind a németek (Nagyboldogasszony [Má
tyás-] templom) felépítették saját templomukat, önál
ló plébánossal és papi személyzettel. A nemzetiségi 
büszkeség okán nem is szívesen érintkezett volna a 
két náció a liturgiákon, noha az mindkét helyen lati
nul folyt, s azonos hitelveket vallottak.4

Az egyház kapcsán az embernek rögvest eszébe 
jut az írásbeliség, az írásbeliségről pedig a pecsétek. 
A szabad királyi város büszke volt arra, hogy vörös 
viaszt használhat pecsétjeihez, ameddig egy mezővá
rosnak -  bár lehet, hogy gazdagabb és tehetősebb is 
volt -  jogilag mégiscsak meg kellett elégednie a zöld 
viaszpecsét használatával.5

A hatalmi szimbolika szempontjából legalább 
ennyire fontos a különböző építészeti megoldások 
alkalmazása. A városvezetés az újkorban egyre na
gyobb hangsúlyt fektetett arra, hogy a városnak ne 
legyen elhanyagolt, vidékies képe, hanem egy fej
lett, modem, nagyszabású város képét mutathassa. 
Ennek eszköze lett a viszonylag fiatalnak mondható 
közigazgatási ágazat, a városépítészeti szabályozás. 
Megdöbbentő például, hogy Budán a jelenlegi Szent- 
háromság tér, a Mátyás-templom előtti főtér, ahol a 
Városháza is állt, csupán a 18. században alakult ki. 
A középkorban itt süni utcahálózat volt, így a köz
ponti jelleg a városszerkezetben nem dominált. Csak 
a török megszállást követően alakították ki a teret, 
megszüntetve ott az utcahálózatot, lebontva az ott 
álló házakat, s hozták létre a mai, impozáns teret.6 
S miért pont itt? -  tehetjük fel a kérdést. I. Lipót 
király a vár területére csak német katolikusokat en
gedett letelepedni. így hát nem véletlen, hogy a né
met (Mátyás-) templom előtti teret alakították ki, a 
templommal szemben felépítve a nagynak mondha
tó városházát, külön óratoronnyal, kápolnával, bör
töncellával.7 A magyarok volt plébániatemplomából 
szerzetesi templom lett, központi szerepét elvesztve, 
és soha többé vissza nem nyerve. A szerzetesrendek 
feloszlatása után pedig helyőrségi templom lett.8 Kü
lön érdekességet hordoz a 20. század vége, amikor 
az akkor regnáló polgármester -  magyaros virtusból 
-  a Szentháromság térről a tanácsrendszer idején ki
költözött kerületi elöljáróság épülete helyett -  amely 
ma is idegen kézben van -  a Kapisztrán térre (a volt 
magyar főtérre) helyezte vissza, helyesebben át a Bu
davári Önkormányzat székhelyét, revansot véve az 
újkori németesítési tendencián. Ez nagy anyagi áldo
zatot követelt a városrésztől.

Az idegen személynek először a városházán kell 
bejelentkeznie. A városi polgár is a városházán intézi 
ügyes-bajos dolgait. Köztudott, hogy kezdetben nem

volt városháza, s az éppen hatalmon lévő városbíró 
háza szolgált a hivatalos ügyintézés színhelyéül. Az 
írásbeliség elterjedésével, a hivatalnokréteg kiala
kulásával -  amikor már komoly irattárra és hivatali 
helyiségekre is szükség lett -  merült fel a városháza 
építése, leginkább már a kora újkorban. Persze van 
pár üdvös középkori kivétel is, gondoljunk például 
Bánfa városára. A városházának viszont a központ
ban kell felépülnie, akár több tisztes polgár személy 
telkeinek feláldozása árán is, s ennek emeletes, rep
rezentatív épületnek kell lennie, magasabbnak és ha
talmasabbnak a többi épületnél, hiszen ez jelképezi 
a várost, annak hatalmát, gazdagságát. A városháza 
homlokzatán el is helyezhető olyan hatalmi szimboli
ka -  például pallos vagy más juriszdikciós szimbólum 
-  amely reprezentálta a város kiváltságait. Ugyanígy 
jelenik meg a főtéren lévő pellengér.9

A városházán vagy a városháza közelében felépült 
börtönépületek és kaszárnyák (itt értsd: nem az álla
mi katonaság beszállásolásáról, hanem a város által 
alkalmazott rendfenntartó erők tartózkodási helyéről 
beszélünk) tovább növelték a város iránti tiszteletet, 
kifejezve a jog- és létbiztonság jelenlétét a települé
sen.

A vándornak, aki messziről pillantotta meg a vá
rost, szembetűnt annak védelmi rendszere.10 Még a 
legszegényebb városi közösség is körbekerítette a 
városát, ha mással nem is, de karókkal és cölöpökkel, 
a városon átmenő gyalogos és lovas-, szekeres for
galmat kapukkal vagy sorompókkal korlátozta, árok
kal és sövénnyel véve körbe a települést. Egy szabad 
királyi város -  mint kollektív nemes -  arra is kivált
ságot kapott, hogy a települést kőfallal vegye kör
be." Láthatunk vizesárkokat, farkasvermeket, bás
tyákat, tornyokat, magas várfalakat, barbakánokat, 
csapóráccsal és felvonóhíddal erősített városkapukat, 
amelyek távol tartották a betolakodókat, és tiszteletet 
ébresztettek a vendégekben.

Legalább ekkora státusz- és hatalmi szimbolikát 
hordoznak a tornyok. Persze mind az egyházi, mind a 
világi tornyok szolgálnak praktikus célokat is. A tor
nyokból ügyelni lehet a tüzeket, meg lehet figyelni, 
közeledik-e ellenség a város falai alá, a harangok jel
zik az idő múlását és a veszélyhelyzeteket, a torony 
alsó része börtönként használható.12 De a torony, s 
főleg annak magassága egyben a városi hatalmi 
szimbolika része. Volt olyan torony, amelyet több
ször túlméreteztek, s összedőlt, de újra kezdték az 
építését. Ennek a toronynak az is feladata volt, hogy 
magasabb legyen, mint a szomszéd városé. Ahogyan 
a városházának és a templomnak is nagyobbnak kel
lett lennie.

Már a 19. század vívmánya a reprezentatív sugár
utak megjelenése. A girbe-gurba utcácskák falusia
sak, az egyenes, hosszú sugárutak, rajta reprezentatív 
köz- és magánépületek a város modem, fejlett jellegét 
mutatják. Nehéz lenne megmondani, melyik az első, 
a középkori hagyománnyal, de már újkori nyomvo
nallal rendelkező városi utca a világon. Talán Róma
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Egy középkori szabad királyi város, 
Bártfa szimbolikus építményei

A Széni Egyedi-templom

Bártfa látképe, címere és térképe (metszet)

A varosháza

A városfal részlete A F őtér részlete a  Szent Egyed-tem plom m al és a  városházával
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16. századi tudatos városrendezése megfelelő lesz a 
vizsgálódáshoz. A középkori Róma ugyanolyan zeg
zugos utcákból állt, mint bármelyik középkori város. 
A reneszánsz idején gondolt arra a város ura, hogy 
világvároshoz méltó főutcára lenne szükség. így szü
letett meg a Via Giulia a fizenzei negyedben, ami
kor egy egyenes utcát vágtak az akkori belvárosban. 
Ezen az új szakaszon reprezentatív paloták épültek, 
a vatikáni egyházi -  éppen átalakulóban lévő -  köz
ponttal szemben, a folyó túlpartján.13 Magyarorszá
gon adatunk van már a 18. századi Székesfehérvár
ról, ahol a városi tanács statútumban rendelte el az 
utcák kialakítását, a homlokzatok rendbetételét, az 
utca vonalába belógó toldaléképületek elbontását.14 
Pesten és Budán a 19. század elején városi szépítő bi
zottságok jönnek létre, hogy egységes városkép ala
kulhasson ki.15 Rengeteg régi ház tűnt el ekkor, majd 
a későbbiekben az egységes térképzést elősegítette 
az 1849. évi Heinzi-féle Pest-bombázás. A világvá
rosi megjelenés erőltetése Pesten annyira fontos volt 
a 19. században, hogy annak még a régi városháza is 
áldozatul esett, de kis híján az ősi pesti Nagyboldog
asszony Föplébánia (ma Március 15. tér) is a bontás 
sorsára jutott.16 Végül a templom maradt, ettől persze 
a mai Szabadsajtó út kissé kanyargós lett, de meg
születhetett a mai Kossuth Lajos utca és a Rákóczi 
út mint sugárút, a végén a modemitást és a haladást 
jelképező vasúti pályaudvarral, valamint a mai And- 
rássy út, végén a Millenniumi Emlékművel a Hősök 
terén, bár a telekspekuláció okán ez a sugárút a túlsó, 
belvárosi végén méginkább szervetlenül kapcsolódik 
a Lánchídhoz.

A városi rivalizálás az állami szerepvállalás nö
vekedésével elhalványodott. Pest világvárossá fejlő
dése már állami, és már nem csupán önkormányzati 
érdek volt, Budán pedig a Mátyás-templom és a Ha
lászbástya átalakítása és történelmietlen túldíszítése 
kifejezetten az állami kultúrpolitikát szolgálta.17
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