
 

Történelmi adalékok 

Templomok 
 
Mária-dóm  
A Mária-katedrális őse valószínűleg az a keresztelőtemplom volt, amelyet Nagy Károly alapított 810-
ben. 831-ben a bencés szerzetes Ansgart kinevezték Hamburg érsekének, valamint Skandinávia 
misszionáriusának. Miután 845 nyarán a vikingek elfoglalták a várost, a hamburgi érsekséget 
egyesítették a brémai püspökséggel, és az érsek Brémába költözött, habár továbbra is hamburgi 
érseknek címezték.  
A középkorban a katedrális volt a város legfontosabb épülete. Fő jellemzői - egyetlen torony, 
hatalmas főhajó - egyértelműen visszaköszönnek a többi hamburgi templomon. 1520-ban, néhány 
évvel Hamburg evangélikus hitre térése előtt a dómot kétemeletes, hatrészes melléképülettel, az ún. 
Schappendommal bővítették. Ez az épületrész 1804-ig számos célt szolgált, például kiállításokat, vá- 
sárokat tartottak benne, így a nagy karácsonyi vásárt (a Szentlé- lek mezején tartott nagy hamburgi vásárt ma is "dómnak" (Dom) nevezik). 
A reformációt követően a katedrális a katolikus kisebbség kezén maradt, tanúskodva a város hűségéről a császár és a birodalom iránt, ám a 
polgárok egy elfogadhatatlan hit népszerűtlen épületeként tekintettek rá. 1804-ben a dóm a város kezelésébe került, és szinte azonnal le is 
romboltatták.  
 
Szent Péter-templom  
Hamburg legrégebbi plébániája, első említése 1195-ből származik. A templom az óváros legmagasabb pontján 
áll, kilenc és fél méterrel a tengerszint felett. Az elülső ajtót díszítő bronz oroszlánfej, amely a torony 1342-es 
alapítását ünnepli, az egyik legrégebbi, ma is létező hamburgi műalkotás. A főépület 1418 körül készült el, egy 
új hajó hozzáadásával. 1514 és 1516 között 453 márkáért új csúcsos templomtornyot építettek. 1679-ben 
felújították a templomot, és továbbfejlesztették az 1512-ben készített orgonát. A Nagy Tűz idején, 1842-ben a 
Szent Péter-templom is leégett, az eredeti másolataként felépített új templomot 1849-ben szentelték fel. A 20. 
század első felében a plébánia szinte minden lakóját elveszítette, ahogy a lakóépületek helyén iroda- és 
raktárházak épületek; ma körülbelül százan tartoznak csak a plébániához. A II. világháborús bombázásai során 
a templomot nem érték súlyosabb sérülések. Ma a templom afféle az egész város afféle "felajánlási 
templomának" számít, körülbelül 300 önkéntessel.  
 
Szent Miklós-templom  
A Komlópiacnál (Hopfenmarkt) 1195 körül épült Szent Miklós szentélye, amelyet 1240-ben nagyobb, 
gótikus téglatemplom váltott fel. 1384 és 1400 között kibővítették a templomot, és egy toronnyal is ellátták. 
A torony villámcsapás miatt teljesen leégett 1589-ben, de 1593-ban már újra állt; azonban 1644-ben le 
kellett rombolni, mert a templom falain veszélyes repedések jelentek meg. 1657-58 során Peter Marquardt 
ács új tornyot épített, amely 122 méteres magasságával és kupolagömbjeivel messziről meghatározta a 
város látványát. 1663-ban felújították a harangokat, és további huszonhetet készítettek. Az elkövetkező 
években a tanácsosok adományából új oltár és keresztelőmedence készült, valamint nagy összeggel 
támogatták a templomot, hogy ott minden tizennegyedik napon imádkozzanak a szegényekért. Az 1842-es 
Nagy Tűz idején ez a templom volt az első középület, amely leégett - a közeledő lángok miatt 
 félbe kellett szakítani a déli istentiszteletet. Az elpusztult középkori templom helyén neogótikus stílusban épület fel az új templom 1874-
ben, és tornya a maga 147,3 méteres magasságával akkoriban a világ legmagasabb épületévé avatta (még ma is ez a harmadik legmagasabb 
templomtorony Németországban). Maga a templom jórészt megsemmisült a II. világháborús bombázásokban, ezért a főhajót lerombolták 
és köveit az Elba medrének megerősítésére használták. A torony mai is egyfajta háborús mementóként áll. 2005-ben lift elkészült a lift, 
amely megkönnyíti a feljutást a tetejére, ahonnét kiváló kilátás nyílik a városra. 

 

 
Szent Jakab-templom  
1225-ben említik először a városon kívül, a zarándokok útján (a későbbi Macskakő utcán) álló 
templomot. A Szent Jakab-plébánia a hamburgi szegények plébániája volt. A templom építése túl 
vontatottan haladt, így a polgármester IV. Ince pápához fordult segítségért. A pápai búcsúlevél 40 napi 
pokolbéli szenvedést engedett el mindazoknak, akik támogatták a templom építését. 1580-ban az addig 
kicsi, egyetlen harangos tornyot új, nagyobb toronyra cserélték le. 1610-ben új szószéket készíttettek, 
1652-ben új keresztelőmedencét. 1659-ben felújították a templomot. Arp-Schnitger 1690-ben készítette 
el a hírneves hatvan regiszteres, négyezernél is több csöves orgonát, Észak-Európa legnagyobb barokk 
orgonáját. A II. világháború során a templomot több találat érte, és a torony bedőlt a főhajóba. 1963-ra a 
templomot újjáépítették középkori minták szerint, leszámítva a modernebb toronysisakot.  



Szent Katalin-templom  
A Szent Katalin-kápolnát a 13. század közepén alapították, amikor gátakkal újabb földterületet hódítottak el 
a tengertől a város számára. A plébánia első lakói hajóácsok, halászok, sörfőzők voltak, utóbb megjelentek 
a Brook-negyed gazdag kereskedői is. A kápolna tornyának alsó része egyike Hamburg legrégibb álló 
épületrészeinek. A mocsaras altalaj miatt a templom állandó veszélynek volt kitéve, és folyamatosan 
megerősítésre szorult. A most is látható barokk torony Peter Marquardt ács munkája. A toronysisakon 
látható az ún. "Katalin koronája", amely a kalóz, Klaus Störtebecker aranyából készült. A templom számos 
alkalommal volt vallási viszályok helyszíne. Itt tartották az első hamburgi evangélikus istentiszteletet; a 
felvilágosodás idején a rektor, Johann Melchior Goeze itt vitázott a keresztény igazságokról Gotthold 
Ephraim Lessinggel. A templom egyik orgonistája a híres Jan Adam Reinken volt, akinek kedvéért egy íz-  
ben J. S. Bach elzarándokolt Hamburgba, és aki az egyik alapítója volt a Hamburgi Operának. A II. világháború során a templomot súlyos 
sérülések érték, és a belseje teljesen kiégett. A templomot kívülről a régi terveket követve állították helyre. Ma a templom egyetemi 
templomként működik, és egyházi zenei központként ismert. 
 
Szent Mihály-templom  
A forgalmas kikötő és a virágzó kereskedelmi központ okán a város elegendő bevételhez jutott a 17. 
században ahhoz, hogy 1616-1625 között áttörhetetlen falrendszerrel védelmezzék magukat a harmincéves 
háború fenyegetéseitől. Az erődítmény része volt huszonkét bástya, amelyek a holland hadmérnök, Johan 
van Valckenburgh tervei szerint épültek fel; ugyanő az Alster már eddig is szabályozott medrét 
kettéválasztva két tavat (a Külső-Alstert és a Belső-Alstert) alakított ki, jelentősen megnagyobbítva nyugat 
és észak felé a város területét. Néhány éven belül az újonnan kialakított, védett terület lakossága húszezer 
főre nőtt, így szükségessé vált egy új templom felépítése. A Szent Mihály-templom építése 1649-ben 
kezdődött el, és 1661-ben szentelték fel. 1669-re fejezték be a Peter Marquart ács által irányított 
toronyépítést. A 17. században ez volt a legnagyobb német templom, és evangélikus ellenpárja volt a 
müncheni Szent Mihály-templomnak. 1685-ben a város a plébániát az ötödik fő plébániaként ismerte el. 
1750-ben villámcsapás miatt kitört tűzben elpusztult a templom, helyén 1782-re épület fel az új templom. 1906-ban ez a templom is leégett, 
de az 1782-es minták szerint újjáépítették. 1952-re helyreállították a II. világháborús rombolásokat, 1983 óta folyamatosan felújítják a 
templomot. Délelőtt tíz órakor a 132 méter magas, rézfedeles toronyból trombitakoncert hallható. A toronyban kialakított kilátóhely 449 
lépcsőn felhágva, vagy lifttel érhető el. A templom már messziről látható volt az Elbán érkező hajókról, és ma is Hamburg szimbólumának 
számít.  
 
Egyház és város 
Adómentességük, kihasznált előjogaik és erkölcstelenségük miatt a középkorban a klérus tagjai folyamatos konfliktusban 
álltak Hamburg polgáraival. A tizenkét templomban mintegy 250 klerikus volt, ehhez jöttek még a rendházak szerzetesei 
és apácái, akiket mind a városnak kellett ellátnia. Emiatt a város nagyon hamar, különösebb viták nélkül, békésen áttért 
az evangélikus hitre. Kinevezték Luther egy társát és közeli barátját, Johannes Bugenhagent, hogy alkossa meg az új 
egyházi szabályzatot. A város és az egyház egységének biztosítására Hamburg városa felügyeli az evangélikus egyházat. 
1530 és 1561 között az egyház ezüstvagyonát jórészt konfiskálták, eladva és beolvasztva. Betiltották a pápa tiszteletét, 
Szűz Mária imádatát, a latin nyelvű misézést. Még a város alapokmányát is megváltoztatták: a tanács által hozott 
törvényekhez és rendeletekhez immáron szükséges volt a "polgárság", a hamburgi parlament hozzájárulása. 1529-től 
1859-ig a parlamentet Szent Péter, Szent Miklós, Szent Jakab és Szent Katalin plébániája lakóinak képviselői alkották, illetve 1685-től a 
Szent Mihály-plébánia is küldött képviselőket. 1919-ig a város felügyelte Hamburg Egyházát. Először 1933-ban állítottak az egyház élére 
püspököt, azt is csak a Führer rendeletére. 1992-ben Maria Jepsen személyében beiktatták világ első evangélikus női püspökét.  
 
Céhház és tőzsde 
1290-ben a Vigaszhídnál (Trostbrücke), a Szent Péter- és a Szent Miklós-plébániák határán épült fel a 
hamburgi céhek központja. Ezt követően itt kialakult a városközpont kirakodóhíddal, vámhivatallal, 
daruval, hídmérleggel. A céhház először kétemeletes 26-szor 18 méteres téglaépület volt. 1559-ben a bal 
oldalon egy udvart építettek hozzá, 1649-ben a jobb oldalán egy háromemeletes oldalszárnyat. Annak 
jeleként, hogy a város a Német-római Császárság része (egyben tiltakozva a dán igények ellen) a 
homlokzatot német császárok szobraival díszítették.  
Németország első tőzsdéjét 1558-ban alapították meg a céhház közelében, és 1577-1583 között épült fel 
egy amszterdami építész tervei alapján. Az 1842-es Nagy Tűzben mind a céhház, mind a tőzsde leégett - a 
céhházat magát igazából felrobbantották annak reményében, hogy így sikerül útját állni a tűznek. Az új 
céhház csak 1897-re készült el mai helyén - megintcsak a hamburgi tőzsde szomszédságában.  

 

 



Sör 
A középkorban Hamburgot a "Hanza sörfőzdéjeként" emlegették, és valóban, Hamburg áruinak egyharmadát a sör 
jelentette. Hamburgi sört vásároltak Franciaországban, Angliában, Spanyolországban, Németalföldön, 
Skandináviában, Poroszországban és Lengyelországban. 1411-ben a városi tanács megtiltotta, hogy a sörfőzéshez 
csöbrökben szállítsák a kanálisok és a kutak vizét. Ettől fogva a sör főzéséhez az Alster csöveken érkező vizét 
használták, ami sokan javított a sör minőségén. Legjobb időszakban ötszáznál is sörfőzde működött Hamburgban, 
de 1689-re ez a szán leesett százhúszra, ahogy az emberek mind több teát, kávét, bort és égetett szeszt ittak. 
Ráadásul ahogy mind szennyezettebb lett az Alster vize, úgy romlott a sör minősége is. Mindazonáltal 
Hamburgban a sör és a limonádé keveréket ma is "Alstervíznek" (Alsterwasser) nevezik.  
 

Cukor 
Miután a 16. században a spanyolok elfoglalták Antwerpent, számos protestáns menekült 
Hamburgba, ahol azután cukorfinomítókat alapítottak. Az 1660-as években a francia-
holland háború újabb menekülthullámot indított el, és a cukoripar rendkívül nagymértékű- 
vé vált. Úgy kétszáz éven át a cukorfőzés (ahogy errefelé nevezték) a város egyik legfontosabb ipara volt. A 
nyersanyagot Latin-Amerikából importálták, előbb francia és holland kikötök közbeiktatásával, utóbb közvetlenül, 
illetve spanyol kikötőkön át. A hajók gyomrában a cukornád hordókban, ládákban, zsákokban utazott, ezeket a 
kikötőből dereglyéken szállították a vízparti raktárakba, ahová csigákkal, csörlőkkel emelték be az árut. A 18. 
század közepén körülbelül 350 cukorfőző dolgozott Hamburgban, de a különféle kisegítő iparokat figyelembe véve 
1800-ban a város 125 000 lakásából kb. tízezer dolgozott a cukoriparban. A cukor jó minősége okán Hamburg 
kvázi monopolizálta a lengyel, orosz, észak-európai piacokat és a németek egy részét is. A cukor tisztítására 
használt vizet utána szeszfőzésre használták. Miután Napóleon elfoglalta Hamburgot, a cukornádimport megszűnt  

egy időre. A hamburgi cukoripart újabb csapás érte, amikor Poroszország, Oroszország és Ausztria magas importvámokat vezetett be, 
elsorvadásának oka pedig a cukorrépa elterjedése volt.  

 

 

 
Posztó 
Habár a posztóipar első említése 1375-ből származik, a 16. századi antwerpeni menekültek virágoztatták fel ezt az ipart is: 1560-ban már 57 
takács működött, kihasználva az Alster mentén már megépült vízimalmokat. A posztóipar olyannyira nyereséges volt, hogy a takácsok céhe 
finanszírozta 1583-ban a tőzsde megépítését. 1690 körül jött létre egy kalikónyomó üzem, hamarosan évente tízmillió méternyi nyomott 
kalikót exportálva. Hamburg számos utcaneve ma is ezen ipar emlékét őrzi. A 19. század elején az ipari termelés fellendülésével a 
takácsmesterek eltűntek a süllyesztőben.  
 
London 
A 17. században London volt Anglia legnagyobb városa a maga félmillió lakosával - ez több, mint a Londont követő ötven legnagyobb 
angol város összlakossága! A belváros (a City) volt Anglia üzleti központja, legnagyobb piaca és legforgalmasabb kikötője. A városfallal és 
a Temzével határolt városrész csak egy kis része volt Londonnak, minthogy a legtöbb londoni a környező külvárosokban élt; a gazdagok is 
szívesebben éltek távol a zsúfolt, mocskos, egészségtelen belvárostól.  
Az itteni Nagy Tűz 1666-ban dühöngött, szeptember 2-tól 5-ig, elpusztítva 13200 lakóházat, 87 plébániatemplomot, a Szent Pál-katedrálist 
és a város tisztviselőinek hivatalait is. Úgy becsülik, a római falakon belül élő mintegy nyolcvanezer emberből hetvenezernek veszett oda 
az otthona. Több radikális javaslatot félresöpörve végül a belváros lényegében a középkori utcaszerkezetet megtartva épült újjá. A tűz által 
elpusztított 87 templomból 51-et építettek újra; a legtöbbnek (köztük a Szent Pál-katedrálisnak) a munkálatait Sir Christopher Wren 
irányította. Wren irodájának tervei azóta is az angol templomépítészet mintái.  
A Narancs és citrom ("Oranges and Lemons") régi, gyaníthatóan 17. századi angol altatódal, amelyben megszólal több londoni templom 
harangja:  
 
"Narancs és citrom, bongja St. Clement harangja,  
Tartozol tíz fityinggel, St. Martin így csilingel,  
Mikor adod meg? kérdi komolyan az Old Bailey,  
Majd ha lesz vagyonom, zengi a Shoreditch-templom.  
Mikor lesz pénze néki? kacagja őt a Stepney,  
Én nem tudom, zúgja Bow öreg harangja.  
Ágyad fejéhez itt jön egy fáklya, itt meg egy balta, fejed levágja.  
Kipp-kopp-kopp-kopp, az utolsó ember halott."  
 
(A vers több sora megtalálható George Orwell 1984 c. regényében, Szíjgyártó László fordításában. A dőlten szedett sorok saját 
fordításaim. - A ford.)  
Thaur  
2007.11.6. 
 


