
Kas Géza
Zengg 14. századi városképe 
az ingatlanleírások alapján

Z ENGG ( m a S e n j , a középkorban Segnia) a horvát tengerparton fekszik, 
a Velebit- és a Kapella- hegységek találkozásánál, Veglia (ma Krk) szi
getével egy földrajzi magasságban, A város elhelyezkedése igen kedvező: a 
part menti szigetek -  Arbe (ma Rab) és Veglia -  védett kikötőt biztosítanak a 

hajóknak, míg a hegység északi átjárója, mely itt éri el a tengerpartot, lehe
tővé teszi a szárazföld belsejének elérését. Utóbbi adottság tette jelentős ke
reskedelmi csomóponttá a települést, mivel a Velebiteken keresztül csak né
hány észak-déli irányú út halad át, és a következő átjáró csak sokkal messzebb, 
a hegység déli részén volt. így ez a város lett a szárazföldi áruk, nyersanyagok 
és az adriai kereskedelem által közvetített portékák találkozóhelye.

A hely előnyös fekvését már a rómaiak előtt itt élő népek felismerték: illír 
törzsek alapították az első települést, amely már a Ki', e. 4. századra fontos ke
reskedelmi csomóponttá vált, amit bizonyít, hogy a görögök is ismerték.1 Az 
illír város teljesen elpusztult a római hódítás (Kr. e. 129.) során, de a rómaiak 
hamarosan új kolóniát alapítottak az egykori település közelében. Ez lett az 
antik Senía, amely Augustus idejére virágzó kereskedővárossá vált. Ekkor 
nyerte el a római polgárjogot és vált municipiummá. A Római Birodalom két 
részre szakadásával a település hanyatlásnak indult, amit az avrar és szláv invá
zió pusztítása tetőzött be: a támadások során a kikötőváros teljesen elpusztult. 
A római romokon a Kr. u. 7. században avarok és horvátok telepedtek le, bár 
a terület feletti uralmon a frankok és a bizánciak osztoztak. A 9. században a 
település a megalakuló dalmáciai és posavinai Horvátországhoz került, majd a 
horvát királyok uralma alá tartozott."

A Trpimirovic-dinasztia kihalása után a város Horvátországgal együtt a kö
zépkori Magyar Királyság része lett. A város feletti uralom ekkor kikerült a

1 GÁLIG, 1998. 9. Pseudoszkilász Zengget az adriai kikötők között említi művében, a Peri
pluszban.

2 GALIÓ, 1998. 10-12
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helyi vezetők kezéből és III. Béla adománya révén a templomosoké, majd
IV. Béla uralkodása alatt a Frangepánoké lett. Utóbbiak, felismervén a város 
kiváló adottságait, birtokaik központjává tették, és a település rohamos fejlő
désnek indult. Virágzásának egyedül a velencei kereskedők versenye és a ve
lencei gazdaságpolitika szabott határt, de ezek legyőzésére mind a város, 
mind a Frangepánok ereje kevés volt: Velence a szigetek (Veglia, Rab és a 
többi apró sziget) közötti kijáratok elzárásával bármikor meg tudta bénítani a 
zenggi kereskedelmet. így a város létérdeke volt, hogy a városállammal jó kap
csolatot tartson fenn, amit a kikötőben székelő velencei konzul révén is igye
keztek biztosítani. Talán ennek is köszönhető, hogy középkori története so
rán a háborúk szinte kivétel nélkül elkerülték.

Mindez azonban teljesen megváltozott a török megjelenésével: Zengget 
Hunyadi Mátyás -  a zenggi kapitányság létrehozásával -  katonai központtá 
tette, majd a 16. század elejére határvárossá vált. Bár falai közé sohasem tudott 
behatolni a török félhold, a polgárok nagy része az állandó portyák réme elől 
Itáliába vándorolt.3 Helyükre boszniai menekültek, az uszkókok költöztek, 
akik egyszerre harcoltak a törökökkel és a velenceiekkel. Uralmuk 1617 és 
1624 között ért végett, amikor a település német kézre került. Az állandó har
cok között a város elpusztult, és egykori jelentőségét már sohasem nyerte 
vissza.4

Ha meg akaijuk ismerni az egykori virágzó kereskedővárost, akkor komoly 
problémákkal kell szembesülnünk: a Frangepánok városa legnagyobbrészt el
pusztult, mára csak egy-két emlék maradt fenn. A meglévő romok felett pedig 
új épületek állnak, így a régészet sem tud a történész segítségére sietni. Emi
att egyedül az írott forrásokra hagyatkozhatunk, remélve, hogy értékes infor
mációkat nyerünk belőlük a város anyagi kultúrájára, felépítésére vonat
kozóan.

Ebből a szempontból igen értékesek azok az oklevelek, amelyek adásvételi 
szerződést vagy végrendeletet rögzítenek, mivel ezekben leírják az érintett 
ingatlan fekvését, egyes különleges adottságát, építőanyagát, valamint megne
vezik szomszédait. így ezen dokumentumok összegyűjtésével, elemzésével 
lassan-lassan felvázolható az egykori városkép, szerencsés esetben pedig érté
kes adatokat nyerhetünk a lakosság életkörülményeiről is.

Természetesen ez csak nagy mennyiségű adat esetén vezet sikerre, de né
zetem szerint -  bár igen aprólékos munka szükséges hozzá és csak megfelelő 
forrásadottságok esetén lehet sikeres — érdemes lenne megpróbálkozni magyar

3 Molnár, 2002. 37.
4 GAI.IÓ, 1998. 13-15.; vö. még THALI.ÓCZI, 1909, II. kötet Előszó.
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települések esetében is ezzel a módszerrel. Dolgozatom célja, hogy a fent 
említett eljárás segítségével felvázoljam Zengg városának 14. századi arculatát. 
A tanulmány az egykori zenggi ferencesek levéltárában5 6 lévő okleveleken 
alapszik.0

Zenggben és környékén igen intenzív, már a középkorban is híres ingat
lankereskedelem bonyolódott, aminek köszönhetően viszonylag nagy mennyi
ségű szerződés maradt fenn. Ezekből pedig megpróbálhatjuk megrajzolni a 
középkori Zengg városképét. Természetesen sok mozaik hiányzik, de az össze
gyűjtött adatok alkalmasnak tűnnek a település arculatának rekonstruálására, 
amelyből következtetéseket vonhatunk le a városlakók életére, anyagi kultú
rájára és gazdagságára vonatkozóan.

Forrásaink elemzése több nehézséget rejt magában: először is tisztában 
kell lennünk azzal, hogy a zenggi ingatlanoknak csupán töredéke szerepel az 
okleveles anyagban, valamint az ingatlan leírásárai sokáig, 1350-ig nem foglal
koztak, hanem csak a környezetét határozták meg. Ezt követően is csak alig 
pár szóval (pl. domus lapidea et murata7 8 — kőből épült, fallal körülvett ház) írták le 
a házakat, míg az erkély megemlítése még később jelent meg. Ez talán a város 
14. századi felvirágzásával kapcsolható össze, mivel ennek folyamán a városi 
társadalom fokozatosan differenciálódott, ami a házak közötti növekvő kü
lönbségekben is megjelent.

Természetes továbbá, hogy a városban található néhány gazdagabb ház 
kinézetét, felszerelését rögzítették aprólékosabban, míg egy átlagos hajlékról 
nem készítettek ilyen leírást, vagyis a szerződésekből elsősorban a társadalom 
felső rétegének lakóhelyeiről kapunk felvilágosítást, amit nem szabad általá
nosítanunk. Ennek következtében megnő az ingatlan környezetéről, szomszé
dairól szóló információk jelentősége, amelyekből esetenként a kevésbé tehe
tős rétegek életéről is képet alkothatunk.

Másodszor: nagy nehézséget jelent az iratok szóhasználata, mivel a házak
ra több kifejezést is alkalmaznak: domus, casa, cas(s)al(l)e. Az ezek közötti diffe- 
renciálás igen nehézkes, mégis a szavak között a mai olasz nyelvben való 
használatuk alapján különbséget tehetünk.

5 Hrvatska Franjevacka Provindja; Svetog Óirila i Metoda. Provmcijalni Arkiv, Zagreb, 
Kaptol 9. 1399-ig okleveleik kiadva: SMICIKIjVS. Az oklevelekre való hivatkozásnál 
könnyebb elérhetősége miatt csak Smiíiklas adatait adom meg,

6 Kutatásaim során nagy segítséget kaptam Drajkó Dusicától és Damir Karóiétól, akiknek 
ezúton is szeretném megköszönni pótolhatatlan fáradozásaikat.

7 SMIÖIKIAS, XII. 198-200.
8 Vö. KostrenCiÓ, 1973. „domus"
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A mai olasz casa szóból kiindulva, amely házat jelent, elfogadható, hogy az 
már a középkorban kialakult és így azt a latin domus szinonimájaként hasz
nálhatták. Ezt alátámasztják a velencei diplomáciai iratok, amelyekben a 14. szá
zad közepétől egyre gyakrabban fordulnak elő vegyes, olasz-latin nyelvű dara
bok. Ezzel szemben kimutatható különbség van a casale és a domus/ casa szavak 
között, mivel a mai olasz nyelvben a Cö,s«/e jelöntése tanya, illetve viskó, romos 
ház, vagyis gyengébb minőségű, szegényesebb házat jelenthet az oklevelekben.

Megfigyelhető, hogy a forrásokban szinte kivétel nélkül csak a domusra 
jellemző, hogy kőből készült, fallal van körülvéve, van erkélye. Ebből fakad, 
hogy az ingatlankereskedelemben rendszerint nagyobb értéket képviselt, 
mint az egyéb háztípusok.0 Összefoglalva tehát a szavak értékbeli sorrendje a 
kővetkező: domus, casa, casale.

Harmadszor: a források száma -  ahogy a magyar okleveles gyakorlatban 
megszokott -  csak a 14. századtól teszi lehetővé a városkép pontosabb meg
rajzolását. A 13. századi adatok csekély mennyisége miatt a város kinézetére, 
kiterjedésére alig lehet következtetni, ám a korai források ahhoz elegendő 
információt tartalmaznak, hogy összehasonlítási alapot nyújtsanak a későbbi 
adatokhoz, azaz, hogy a város fejlődéséről fogalmat alkothassunk.

Zengg a 13. században, nem utolsósorban kereskedelmi forgalmának 
köszönhetően, a környező urak és a magyar király szemében is értékessé és 
fontossá vált. A kereskedelem eddigi hasznát lefölöző templomosokat a tatár
járás után IV. Béla és a helyi urak együttesen kiszorították a városból, és rá- 
kényszerítették a rendet, hogy Zengget Dubicára cserélje. A város feletti ura
lomért vívott harcból végül a Frangepánok ősei kerültek ki győztesen, akik 
több lépésben szerezték meg a hatalmat.9 10 Előbb (1257) zenggi elöljárókká 
választották őket,11 majd miután a város királyi birtokká vált,1' elnyerték az 
örökös podestaságot (1271).131. Károly támogatásáért cserébe (1300) ígéretet 
kaptak Zengg odaadományozására,14 15 ami 1322-ben meg is történt.10 így Zengg a 
Frangepán-családé lett.

Ez a hatalmi változás nagyjelentőségű volt a város életében: a Frangepá
nok birtokaik központjává építették ki, ami komoly lökést adott a település 
fejlődésének. Ekkor épültek a város erődítései (Sabac-torony) és még számos

9 Pl. SMIŐIKLAS, XVI. 53-54., illetve XVI, 218-220.
10 Magára a hatalom megszerzésének lépéseire: MARGETIC, 1985. 23-27.
11 SMiCiKLAS, V. 66.
12 SmiCiklas, V. 510.
13 SMIÖIKIAS, V. 598.
14 THALLÓCZI, 1 9 0 9 .1. 30.
15 THALI.ÓCZI, 1 9 0 9 .1. 45.
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egyházi és városi épület is.1 b Jól mutatja a felvirágzást a templomok számának 
növekedése is: míg a 13. század végén csak négy templomról16 17 van tudomásunk, 
addig a 14. század végére már tizenegy templom állt, azaz hét18 19 új egyház 
épült ebben a században.10 A templomok megszaporodásának egyik oka a 
szerzetesrendek -  ferencesek (ők a 13. század végén), domonkosok, bencé
sek, pálosok -  megjelenése, amit korábban a lovagrend megakadályozott. Jól 
mutatja a felvirágzás mértékét az is, hogy a város falai között két koldulórend 
is megtalálható volt.

Egy város virágzásának legjobb mutatója azonban a népesség növekedése, 
ami esetünkben az oklevelekből jól kitűnik. A 13. század végén ugyanis a fala
kon belül még elég sok kert volt,20 21 amelyek a 14. század közepére eltűntek. Az 
utolsó telek -  amelyen már faház állt -  említése 1343-ból származik."1 Tehát a 
kertek eltűnése, ami a beépítésekkel magyarázható, egybeesik a Frangepán 
építkezésekkel, a város birtokközponttá való kiépülésével. Utóbbi nagy vonz
erőt gyakorolhatott mind a kereskedőkre, mind a kézművesekre, mivel itt 
gyűjtötték össze a birtokok terményeit, valamint a parasztok a zenggi piacon 
szerezték be a szükséges eszközöket, iparcikkeket.

A dokumentumokból azonban nem derül ki a település mérete és lakosa
inak száma. Erről csak közvetett adatokból kaphatunk információkat, és csak 
relatív nagyságot tudunk megállapítani. A lélekszámot elsősorban az észak- 
dalmáciai adottságok határozták meg: a tenger és a Velebitek között húzódó 
keskeny parti sávon a szántóföldek csekély kiterjedése miatt nem volt lehetsé
ges jelentős mezőgazdasági termelés, így a népesség élelmezését a belső, 
szárazföldi területekről, illetve a kereskedelem révén kellett megoldani. Ez 
pedig igencsak megszabta a városi lakosság gyarapodásának mértékét, vala
mint ebből fakadóan beépíthető terület sem állt korlátlanul rendelkezésre.

A földműveléssel foglalkozó réteg csekély létszámát mutatja a püspöki 
bevételek alacsony volta is, mivel a tizedbevételek elsősorban a mezőgazdaság
ból élő népességtől származtak. A középkori püspöki bevételekre legjobban a 
püspökség taksájából következtethetünk. A taksa a püspöki szék elfoglalásáért 
fizetett egyszeri adó, mely az éves bei'ételek körülbelül egyharmadát tette ki. 
A zenggi püspök taksája 50 forint volt, azaz éves bevétele mintegy 150 forint

16 Galió, 1998.13.
17 Ebbe nem  számoltam bele a városon kívül lévő templomos Szent György egyházat, vala

mint a század végére vélhetően felépült bencés templomot sem.
18 Ha a bencéseket nem  számoljuk, akkor hat,
19 Vö. a táblázattal.
20 Smiciklas, V. 622., VII. 212-213.
21 Smiöki-AS, XI. 108-109.
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lehetett, ami a középkor folyamán nem változott.” Összehasonlítva a dalmáci- 
ai püspökségekkel jól látszik, hogy jelentősen kisebb és szegényebb volt, mint 
társai, akiknek több taksát kellett fizetniük (a traui 79, a scardonai 100, a spa- 
latói 200 forint taksával tartozott)22 23 24. Tehát a város elmaradt a nagy dalmáciai 
városállamok nagyságától és gazdagságától, de a horvát tengerparti városok
hoz viszonyítva gazdag volt.

Ezt a köztes helyzetet jól megvilágítja Nagy Lajos 1345-as oklevele. Ebben 
az anyakirálynő tengeri útja kapcsán, aki Zenggben akart hajóra szállni, így ír: 
„■difjldle est eam cum dominabus in sua sodetate euntibus, in maritima, expectando 
galeas et vasa diutius commorari”, vagyis nehézséget okoz, hogy ő az udvar höl
gyekkel, akik a társaságában mentek, a tengerparton hosszasabban tartózkod
jék bevárandó a hajókat és a felszerelést."3

Tehát a város nem lehetett túl nagy és nem rendelkezett elegendő élelmi
szertartalékkal egy nagyobb csapat hosszabb ideig való eltartásához. Össze
foglalva: a település a közepes kikötőkhöz tartozott, a lakosság elsősorban kéz
művesekből és kereskedőkből állt, akiknek legkeresettebb iparcikke az evező 
volt.25 26 27 28

Miután nagyjából meghatároztuk Zengg helyét az adriai kikötők között, 
rátérhetünk a városkép felvázolására. Ennek a mind kiterjedésileg, mind gaz
daságilag közepes észak-adriai kikötővárosnak az ismert házai közül a legdrá
gább 550 dukátot ért,20 amely összeg kiemelkedik az adásvételi szerződések
ben ismert árak közül, mivel egy domusért általában 60 dukát körüli összeget 
fizettek. Ezt az igen drága és értékes házat a szerződés így jellemzi: „magnam 
domum, magnam muneratam, [...] cum battadurio exteriőrt versus litis maris, prout 
et sicut ante incendium civitatis fűit ipsum b a la d u r iu m azaz nagy ház, nagy 
fallal, a tengerpart felé néző erkéllyel, amint az a városi tűzvész előtt volt. Az 
említett átlagos összeget, azaz 60 aranydukátot ért egy domus muraiad amely 
egy aranyműves háza mellett állt, vagyis feltehetően a jómódú, kereskedelmi 
negyedben feküdt, mivel az aranyművesek műhelyei a forgalmas és előkelő

22 BarüARIC, 1996. pl. 639.SZ. (1432)
23 SMICIKLAS, VIII, 442 (1316-1334)
24 SMICIKLAS, XI. 61.
25 StriCic, 1985.13.
26 SmiCiklas, XVI. 89-91.
27 SMICIKLAS, XVI. 89-91.
28 SmiCiklas, XVI. 53-54.
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részeken lehettek. Ennél az összegnél nagyobb értékű házak is voltak, de azok 
sem igen haladták meg a 150 dukátot."9

A házak közti különbséget mutatja, hogy egy 1381-ből fennmaradt szerző
dés szerint 25 aranydukátot ért az az épület, amelyet így írtak le: „ipsum cassale 
detabulis copirendo, pauimentum faciendo sine t(e) íratta cum duabus cametis reclusis 
panete iuxta introytum domus, epicastmia, poviis, fenestris de lignamine et non de 
ferro, baüadurio, scall(is) et aliis qaitmscunque necessariis”,a0 azaz főleg deszkából 
áll, mennyezete tetőterasz nélküli, két zárt boltozattal, a bejárat mellett válasz
fala van, rendelkezik kéménnyel, kapuval, ablakai fából és nem vasból készül
tek, van lépcsője és erkélye is.

A három ingatlan jól láthatóan három különböző társadalmi réteghez 
kapcsolódik: az első a várost irányító, gazdag arisztokraták és kereskedők, a 
második a jómódú kereskedők, míg a harmadik a kézművesek lakhelyeire le
hetettjellemző, bár a harmadik ház átmeneti állapotot mutat.

Ez az ingatlan azért érdekes, mert az épület maga a szegényesebb lakó
épületek közé tartozhatott, amit mutat, hogy főleg fából készült. Az erkély 
megléte azonban valamilyen kiváltságot jelez, amit a szerződő felek -  egy leány 
gyámja és egy kereskedő29 30 31 -  kiléte nem magyaráz meg. Az a tény, hogy egy 
gyám kötötte az üzletet, arra enged következtetni, hogy egy valamikor szebb 
napokat látott család házáról lehet itt szó, amelynek felemelkedését a szülők 
halála derékba törte. Talán így magyarázható a szegényes házikó és az erkély 
együttes előfordulása.

Az első két társadalmi csoport kőházakban lakott, és erkéllyel, azaz 
balladuriummal vagy annak jogával rendelkezett. Ebből következik, hogy ezek 
az épületek emeletesek voltak, mivel erkélyt csak emeletes házra lehet emelni. 
Az oklevelek alapján jelentős szerepe lehetett a társadalmi megítélésben az 
erkélynek, hiszen a ius balladurium kifejezés arra utal, hogy ez egyfajta kiváltság 
volt, amit az erkély esetleges pusztulása után is pontosan számon tartottak. így 
ezt, bár szegényes felszereltségű házak is bírtak erkéllyel, illetve annak építési 
jogával, az előkelő, felsőbb társadalmi réteg kritériumának tekinthetjük. Ezt 
alátámasztja az erkélyes lakóházak tulajdonosainak és szomszédainak vizsgálata 
is: általában egyértelműen kiderül a helyszínnek és az ügyletben résztvevő sze
replőknek köszönhetően, hogy városi előkelők birtokolják a szóban forgó 
ingatlanokat.32

29 SmiÖIKLAS, XI. 579-581., XII. 198-200. (utóbbi biztosan az előkelőbb házak közé 
tartozott)

30 SMlÖiKLAS, XVI. 218-220.
31 Smiciklas, XVI. 218-220.
32 SMlClKLAS, XIII. 482-484., XVI. 89-91.
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Az előkelő rétegek kőházainak jellemzése során mindig megjelenik az is, 
ha az fallal volt körülvéve, vagyis ha erődített épület volt. Ez érthető, hiszen 
egy horvát viszonylatban gazdag kereskedővárosról van szó, melyet bármikor 
érhetett kalóz- vagy rablótámadás. Vélhetően az erődített épületek gazdagabb 
kereskedők, illetve az arisztokrácia tagjainak házai lehettek, ahol az érté
kesebb kereskedelmi cikkeket is őrizték.

Az oklevelekben szereplő ingatlanok és a kereskedelmi ügyletekben részt
vevők nevének tanúsága alapján a város legfontosabb és legelőkelőbb része a 
tengerparti rész volt. Itt laktak a város urai, a grófok és környezetük tagjai, 
akiknek a tevékenysége szorosan kapcsolódott a kikötőhöz. így a parton talál
juk a velencei kereskedők, az idegen származású városi vezetők, szerzetesren
dek és a Frangepánok házait, míg az ismert részen egyáltalán nincs szláv nevű 
tulajdonos.33 34 35

A város vezetőit 1257-től kezdve a vegliai urak, a Frangepánok ősei nevez
ték ki, ekkor még in vice et nomim regisM birtokolva a hatalmat. Helyzetüket 
még jobban biztosította az, hogy 1271-ben örökös podestává választották őket, 
amit a magyar királyok is megerősítettek.

A grófok főhivatalnoka a városban a vicecomes volt, aki az egész igazgatás és 
törvénykezés élén állt. Helyettese, a vicarius a rendőri, igazgatási ügyek intézé
sével segítette a viceconiest. Mellettük működött a három bíró, akik közül ket
tőt a gróf, egyet pedig a városi előkelők választottak. Utóbbinak nem volt iga
zán jelentősége, mivel az ítélet meghozatalához elegendő volt két bíró is. Ez a 
hivatal idővel eltűnhetett, mivel később csak két bírót említenek az oklevelek
ben. A város vezetéséhez tartoztak még a kisebb hivatalnokok (officiales), akik
nek az adó és az illetékek beszedése volt a feladatuk.33

A vicecomest, a vicariust és a két bírót a legtekintélyesebb családokból vá
lasztották a grófok, olyan családokból, akik már a Frangepánok megjelenése 
előtt is nagy befolyással bírtak. A fennmaradt iratok alapján tudjuk, hogy 
ilyen volt például a Raduc és a Mojzes család. Előbbiek elsősorban
II. Duim (1292-1317) alatt töltöttek be vezető tisztségeket, és kiváltságos hely
zetüket mutatja, hogy ebben az időszakban csak e családból választottak vice
comest. A Mojzes családot II. Duim utódai részesítették bizalmukban a 
14, század közepén. A család különlegessége névadási szokása, mivel sem a 
Mózes, sem a Dávid nevek nem tartoztak a Zenggben megszokottakhoz, ami 
valószínűsíti, hogy egy zsidó család került be a városi patríciusok közé, Mind

33 Smióuu.as, XVI. 24-26.
34 Smiőiklas, IV. 181-182.
35 MARGF.TIÓ, 1985, 26-28.
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két família már a 13. század első felében is jelentős szerepet töltött be a város 
életében, így elképzelhető, hogy választásukkal a grófok a régi szokásokhoz 
akarták kapcsolni magukat, vagyis legitimitásukat akarták erősíteni a polgárok 
szemében.* Ezek a családok, azaz a város ősi, horvát eredetű vezető rétege, a 
Szűz Mária székesegyház és a püspöki palota környékén élhettek. Ez a rész 
volt a város főtere, ahol a harangtorony36 37 és a ferencesek temploma38 is állt. 
Az itt található ingatlanok tulajdonosai szinte kivétel nélkül szláv nevűek, sőt 
az egyik tulajdonos esetében ismerjük a nemzetséget is.39 A városban, forgal
mas csomópont lévén, a környező területek urai, nemesei is birtokoltak házat, 
hogy jobban részt vehessenek a kereskedelemben, valamint, hogy élvezzék a 
város által nyújtott védelmet. Jelenlétüket igazolja, hogy több úrnak a neve is 
fennmaradt (pl. comes Stephanus Ungarius, a jó emlékezetű János comes tár
sa,40 Georgius comes de Bussano,41 Subich Márk felesége42 43 stb.).

A harmadik, elsősorban kézművesekből álló réteg már főként faházakban 
élt. Természetesen ők voltak a legtöbben, így valószínűleg nagyszámú faépület 
állt a városban, főleg a szárazföldi oldalon, mivel a tengerparti részt az urak a 
maguk számára foglalták le. A sok fából készült ház létét bizonyítják az okleve
lekben említett tűzvészek is. Ezek többségükben, mivel csak háromszor kelet
kezett tűz katonai támadás miatt, a korban szokásos „véletlen” tűzvészek közé 
tartoztak, amelyek pusztításait olykor hosszú éveken át sem tudták kijavítani, 
eltüntetni. 1(A kézművesek között megtalálhatóak a szabók,44 kőművesek,45 
sátorkészítők,46 evezőgyártók,47 sőt aranyművesek48 is. Utóbbiak jelenléte a vá
ros virágzásáról ad hírt, amit megerősít, hogy egyikük -  neve alapján -  bizto
san horvát eredetű zenggi polgár. Ez azt mutatja, hogy a törzsökös lakosság 
vállalkozhatott nagyobb tőkeigényéi mesterségekre, valamint azokat el is tudta 
tartani, ami a polgárság meggazdagodásának és jólétének biztos jele. A kéz

36 MarcetiC, 1985. 30.
37 MÁI.YUSZ, 1928. 188. [Dl 34384] Bár a harangtoronyról csak 1403-ból van adatunk, fel

tételezhető, hogy már korábban is állt.
38 SmiCiklas, X. 474-476.
39 SMICIKLAS, X. 474-476.
40 SmiCiklas, VII. 212-213.
41 SmiCikias, XII. 198-200.
42 Margetic, 1985. 30.
43 SmiCikias, XIII. 38-40.; XVI. 89-91.
44 Pl. SmiCiklas, XIII. 399-401., XVII. 24-26., XVIII. 42-44.
45 SmiCiklas, XII. 216-218.
46 MÁI.YUSZ, 1928. 187. [Dl 34381]
47 SmiCiklas, XVII. 24-26.
48 SmiCikias, XVI. 53-54.
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művesek jelentőségét mutatja, hogy a 14. század végéről tudomásunk van egy 
fratemitasről is.49 50 51 52 53 54 55

A kereskedelem központi helye a kikötő és a spácium CampusnM lehetett, 
amelyeket valószínűleg a plathea Gmufmsit 1 kötött össze. A spácium Campusii 
funkciója nem derül ki az általam ismert forrásokból és szakirodalomból, de 
az oklevélben szereplő adatok alapján úgy vélem, hogy piactérként szolgál
hatott. Ezt igazolja, hogy a téren sorakozó házak tulajdonosai között mind
egyik réteg fellelhető, kezdve az uraktól a szerzeteseken át a szabókig. Az is a 
nagy forgalomra utal, hogy a térre vezető utat platheónak nevezik, és nem 
pusztán wónak, azaz ez az út szélesebb volt a többi utcánál. Maga a tér nevét 
az egyik oldalán álló épületről, a Campusiumról kapta, ahol vélhetően a keres
kedelmi tevékenységet felügyelő, esetleg a vámokat, illetékeket beszedő hiva
tal székelt.

Az oklevelekben megjelenő ingatlanok adataiból a társadalmi rétegeken 
túl a mindennapi életre is lehet következtetni. A házleírásokból kimutatható, 
hogy általában a konyha a lakóépülettől külön állt. Ezt alátámasztja, hogy az 
egyik oklevélben két házat és egy konyhát adományoztak,valamint több 
esetben, mint rendkívülit jegyezték fel, hogy egy háznak belső konyhája, illet
ve kéménye volt/13 Utóbbi elsősorban a konyha jelenlétét jelzi, mivel a fűtés 
még a mai dalmáciai házakban sem általános. Tehát ha a belső konyha, illetve 
a kémény magától értetődő lett volna, akkor beleértették volna az alie necessar 
ries gyűjtőnévbe.

A városban az utcákon, a házak között közkutak helyezkedtek el, amelyek 
még a római idők örökségei lehettek, jelezvén a kontinuitást. Több ilyen kút 
is létezett, amelyeket méretük szerint különböztettek meg.5'1 Vélhetően ezek a 
kutak nagy szerepet játszottak a város vízellátásában, mivel a környéken nincs 
jelentősebb folyó.

A város utcái közül csak egy-kettőnek ismerjük a nevét, mivel azokat álta
lában csak via publicaként említik az oklevelekben. Az ingatlanokat is a szom
szédok alapján határozták meg, és nem a környező utcák neve szerint. Az is
mert utcanevek azonban igen beszédesek, mivel sokat elárulnak az utca elhe
lyezkedéséről. Az egyik ilyen, beszélő név az uliza Vlasscha, ''' amelynek neve

49 SMtClKLAS, XVI. 478-480.
50 SMICIKLAS, XII. 198-200.
51 SmiŐIKLAS. XVII, 24-26,
52 MÁLYUSZ, 1928.187. (No. 7. DL 34382)
53 SmiŐiklas, XVI. 218-220., XVIII. 487-490.
54 SMlClKLAS, V. 622., VII. 212-213.
55 MÁLYUSZ, 1928. 187-188. [Dl 34382]
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elárulja, hogy az út a város mellett fekvő Vlascha nevű helyhez vezetett, ahol a 
Szent Ilona pálos kolostor állt.5b így szinte biztos, hogy az utca a városból az 
említett kolostorhoz vezetett. A másik név szerint is ismert utca a Mária 
Magdaléna utca/7 amely nevét a Mária Magdaléna templomról kaphatta, amely
nek bejárata feltehetően a nevezett úton volt. Sajnos a templom fekvéséről 
semmilyen adatunk sincs, így az utcáról sem tudunk többet megállapítani. Az 
utcákon kívül az egyik kapu nevét is ismerjük: a Szent Jeromos-kaput, amely 
nevét a kapu mellett álló Szent Jeromos domonkos templomról kapta.56 57 58

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy ha egy település az idők viharaiban 
elpusztul, vagy mai épületek miatt lehetetlen kiásni a korábbi anyagi kultúrát, 
a végrendeletek és adásvételi szerződések ingatlanleírásaiból nagyjából képet 
alkothatunk egykori arculatáról, Ehhez szükséges, hogy bőséges forrásanyag 
maradjon fenn, ami egyes helyeken már a 14. századbeli városkép felvázolását 
is lehetővé teszi. Magyarországon azonban csak a 15. századból vagy még 
későbbről vannak birtokunkban oly bőségesen adatok, hogy lehetővé váljon a 
településkép részletes megrajzolása. Ebből a szempontból kivételes Zengg 
helyzete, mivel a középkorban kiemelkedő ingatlankereskedelem zajlott a 
városban, és a dokumentáció egy része a ferencesek levéltárában fennmaradt.

Ez alapján elmondhatjuk, hogy Zenggben, a 14. század második felében 
elteijedtek a kőből épült, erődített házak, amelyek elsősorban a parti szaka
szon álltak. Itt laktak a túrós urai és a leggazdagabb kereskedők, akik megen
gedhették maguknak ezek építését, valamint akik értékeiket, drága portéká
jukat őrizték megerősített épületeikben. Lakhelyeiket a város többi lakójának 
hajlékaitól emeletes mivoltuk, valamint az erkély (baüadunum), illetve annak 
építési joga különböztette meg. Az ősi, helyi vezető réteg a székesegyház körül 
lakott, amely a tengerparttól kicsit beljebb feküdt. Házaik szintén kőből épül
tek, némelyik szintén erődített volt, valamint néhány rendelkezett erkéllyel is. 
Tulajdonosaiknak a város vezetésében betöltött szerepe a Frangepánok meg
jelenésével csökkent, ám a régi patrícius családokat előszeretettel alkalmazták 
vezető tisztségekben az új urak is. A város szegényebb rétegei mind fa-, mind 
kőhazakban lakhattak, és egy átlagos ház esetében a lakóépülettől külön állt a 
konyha. Ezek a házak elvétve emeletesek is lehettek, és ritkán erkéllyel is ren
delkezhettek.

A túrósba való erőteljesebb betelepülést a Frangepánok várospolitikája in
dította el, és a 14. század közepére a településen elfogytak a szabad telkek. A

56 Mái.YUSZ, 1928.181. [Dl 35282]
57 MÁI.YUSZ, 1928.194. [Dl 34413]
58 SmiCiklas, XV. 365-371.
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betelepülők többsége kereskedő és iparos lehetett, akik feldolgozták a város
ban összegyűjtött nyersanyagokat. Portékáikat a spácium Campusiin adták el, 
amelyet egy főút kötött össze a kikötővel.

Zengg látképe a kora újkorban (metszet)
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Melléklet

A zenggi templomok első említése

Dátum Templom Rend Egyéb adat Oklevél

1184/85. Szent György Templomos ecctesia a városon kívül SMIŐIKLAS II. 191.
1200-1217. Segniensis

ccclesie
székesegyház azonos a Szűz Mária 

templommal
SmiCikI-ASII. 362., 
III. 85.

1233. zenggi egyház Templomos a városon belfil SMlCtKLAS III. 461).
1271. Keresztelő Süt. 

János
SmiCiklasV. 617.

1272. templom Ferences SmjCiklas V. 622.

1298. templom Ferences Felszentelés; azonos az 1272- 
csscl?

SMlClKLASVII. 303.

1308. Arbei Szí. Péter Bencés monostor SmiCiki-ASVIH. 224.
1359/1375. SzenL Megváltó Pálos Glubotina MÁLYUSZ 185-186.

1364. Szt. Ferenc de 
Segnta

(Ferences?) azonos valamelyik Ferences 
templommal?

SMlClKI.AS XIII. 347- 
348.

1378. ? Ferences városon kívüli kápolna SMlClKLAS XV. 365- 
371.

1378. Fülőp és Jakab Falon túl SmiCiklas XV, 365- 
371.

1378. Szt. Jeromos domonkos SMlClKLAS XV. 365- 
371.

1389, Szentlélek templom és kórház SmiőiklasXVII.
213-214.

1390.01.10. Szent Ilona pálos Vlasclia MÁLYUSZ 181.
1411. Szem István temetőjét, említik MÁI AlISZ 189.
1421. Szent Margit MÁLYUSZ 190.
1453. Szt. Mária 

Magdolna
MÁLVUSZ 192.

1503. Szent Ferenc (Ferences?) városon kívül; azonos az 
1364-essel?

MÁLYUSZ 194.
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