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Iparosok és egyéb foglalkozású rétegek 
a Német Lovagrend falvaiban 

 
 
Ha a Német lovagrend poroszországi államának falvaira vonatkozó forrásokat 
vizsgáljuk, a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó paraszti rétegeken kívül 
viszonylag nagy számban találunk helyi iparosokról, kézművesekről, 
kereskedőkről vagy egyéb szolgáltatási tevékenységet végzőkről szóló 
leírásokat, feljegyzéseket. Feltűnő azonban, hogy ezek a különböző mesterségek 
jóval nagyobb arányban fordultak elő a német telepes falvakban, mint a porosz 
vagy szláv (lengyel) és litván településeken. 

A telepes falvak kiváltságlevelei elsősorban a soltészokra, plébánosokra és 
parasztokra vonatkozó előírásokat és jogokat tartalmazták, és általában a 
parasztok közé sorolták a helyi kocsmárosokat, pékeket, henteseket, és az egyéb, 
nem mezőgazdasági tevékenységeket végzőket is. A hospes-falvakban az 
iparosokat és egyéb szolgáltatásokkal foglalkozókat egyaránt a parasztok között 
említették.1 Természetesen a falvakban élő kézművesek, iparosok, egyéb 
mesterséget űzők is rendelkeztek telekkel, földdel, melyek után meghatározott 
mértékű paraszti szolgáltatásokkal tartoztak.2 Egy bizonyos Johannes scriptor 
például 1321-ben 7 hold földet kapott Pruppendorfban.3 Számos oklevél 
kocsmákhoz vagy malmokhoz tartozó telkeket említ. Egy 1362. március 16-diki 
levél szerint a Medenau-i (Samland tartomány) kocsmához és malomhoz 2,5 
Hufe szántó és 6 hold rét tartozott.4 A samlandi káptalan 1336-ban 2 Hufe 

                                                
1 H. WUNDER: Siedlungs- und Bevölkerungsgeschichte der Komturei Christburg. Hamburg, 1968., 67. 
2 Erről bővebben ld. Pósán L.: A paraszti birtokok mérete és szolgáltatási kötelezettségei a 
középkori Poroszországban. In: Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. Szerk. BARTA János 
– PALLAI László. Debrecen, 2004., 33-58. 
3 Preußisches Urkundenbuch. Hgg. R. PHILIPPI – A. SERAPHIM – M. HEIN – E. MASCHKE – H. 
KOEPPEN – K. CONRAD, Bde. I.1. – VI.1., Königsberg–Marburg, 1882–1986. (a továbbiakban: 
PUB) itt: PUB II., Nr. 341. 
4 PUB VI., Nr. 16. 
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földdel együtt adományozta el a Tropitten-i kocsmát.5 1337-ben Heinricus de 
Muro, balga várának komtúrja Bartholomaeus Schyle-nek adományozta az 
Assakaym-i kocsmát, továbbá 3 Hufe és 3 Morgen (hold) földet.6 1291-ben 
Bertold Bruhaven königsbergi komtúr Rudau-ban egy malmot és egy kocsmát 
adott el egy bizonyos Ulmannak, s a folyó mellett egyúttal egy kertet és egy rétet 
is ajándékozott neki.7 De Poroszország más tartományaiban is gyakran 
előfordult, hogy a Német Lovagrend együttesen adományozott malom- és 
kocsmatartási jogot.8 Malmokhoz, kocsmákhoz kapcsolódóan a lovagok 
többnyire csak 1–2 Hufe földet adományoztak, ennél többet már viszonylag 
ritkábban.9 Az oklevelekben leggyakrabban a kocsma- és malomtartással 
kapcsolatos jogok és kötelezettségek szabályozása szerepel, így a poroszországi 
telepes falvak nem agrárfoglalkozású népességét illetően a legtöbb 
információval a kocsmárosokról és a molnárokról rendelkezünk. M. Toeppen 
számításai szerint például a 15. század elején a Német Lovagrend államában 
mintegy 450 malom működött.10 A falusi kocsmárosok nem alkottak egységes 
csoportot, helyzetük attól függött, hogy milyen jogokkal rendelkeztek, és az 
egyes kocsmák adottságai között is jelentős eltérések lehettek. Jövedelmezőség 
szempontjából nem volt mindegy, hogy forgalmas országút mellett, nagyobb 
lélekszámú településen volt-e a kocsma, vagy kevés lakosú faluban, az utaktól 
távolabb. A kocsmárosok kiváltságait illetően döntő különbségnek számított 
például az, hogy az adott személy rendelkezett-e serfőzési joggal, vagy csak 
városi, illetve lovagrendi főzdékből származó sört értékesíthetett. A christburgi 
komtúrságból származó ún. „Adósságkönyv” (Pfennigschuldbuch) például 
Tiefensee falu kocsmája esetében elbingi sört említ, az itteni kocsmáros tehát 
nem rendelkezett serfőzési joggal, ivójában csak Elbing városában készített sört 
forgalmazhatott. Tarthatott viszont egy bárkát, amellyel Elbingből ő maga 

                                                
5 Regesta Historico-Diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum, 1198–1525. Bearb. E. 
JOACHIM, hg. W. HUBATSCH, Pars II.: Regesta Privilegiorum Ordinis S. Mariae Theutonicorum. 
Mit einem Anhang: Papst- und Konzilsurkunden., Göttingen, 1948. (a továbbiakban: REGESTA 
II.) itt: REGESTA II. Nr. 666. 
6 REGESTA II. Nr. 678. 
7 Uo. Nr. 318. 
8 Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Bde. I–
IV., Hgg. C. P. WOELKY – V. RÖHRICH, Braunsberg, 1874. (a továbbiakban: CDW) itt: CDW I., Nr. 
144., 165. 
9 H. HOFFMANN: Der ländliche Grundbesitz im Ermland von der Eroberung Preussens durch den 
Deutschen Ritterorden bis zum Jahre 1375. Königsberg, 1877., 47. 
10 M. TOEPPEN: Die Zinsverfassung Preußen unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. 
Zeitschrift für preußische Geschichte und Landeskunde 4 (1867), 80. 
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szállíthatta a sört, azaz nem kellett külön a szállításért fizetnie.11 Hasonló volt a 
helyzet Dollstädt kocsmáját illetően is.12 Ha a kocsmárosnak serfőzési joga is 
volt, akkor egyúttal ipari tevékenységet is folytatott, míg az előző esetben csak 
italkimérési joggal rendelkezett, s vendéglátói szolgáltatást végzett. Baumgarth 
és Hohendorf kocsmárosai például a 14. század végétől maguk főzhettek sört.13 
Altstadt falu kocsmárosa, egy bizonyos Tycze már 1312-ben olyan jogot kapott, 
hogy a serfőzéshez szükséges malátát is maga készíthette. (A malátakészítésre 
vonatkozó engedménnyel párhuzamosan viszont a Német Lovagrend a duplájára 
emelte a kocsma után fizetendő cenzus mértékét.)14 Elbing városának közelében, 
Jugfer kocsma kiváltságlevele szerint, mivel a kocsmában működő serfőzdéhez 
igen sok tűzifára volt szükség, a kocsmáros különleges faizási jogot kapott a 
lovagrendtől.15 1404-ben az altstadti kocsmáros meglévő földje mellé még 2 
Hufe szántót vásárolt, hogy megtermelhesse a serfőzéshez szükséges gabonát. 
Arra is volt példa, hogy a kocsmárosok a sör mellett egyéb árukat, főleg sót, 
heringet, posztót vagy fűszereket is értékesíthettek, azaz helyi kiskereskedelmet 
folytathattak.16 Ermland (Warmia) földjén több kocsmáros napi fogyasztási 
cikkeket, azaz kenyeret és húst is árulhatott.17 Olykor még azt a jogot is 
megkapták, hogy maguk süthették az értékesítésre szánt kenyeret, vagy maguk 
vághatták le az eladandó marhát, sertést vagy birkát.18 1327-ben a pomesaniai 
káptalan engedélyezte, hogy Groß Jauth falu kocsmájában sót, heringet és 
kenyeret áruljanak.19 A kocsmárosok helyzetét tekintve az is lényeges 
különbséget jelentett, hogy saját tulajdonként birtokolták-e a kocsmát, vagy 
egyéb jogcímen (bérlőként, alkalmazottként stb.) üzemeltették azt. Ha a kocsma 
nem volt magántulajdonban, akkor is volt különbség a kocsmárosok között. 
Poroszországban – a kiváltságos városokat nem számítva – a kocsmatartás joga 
vagy közvetlenül a tartományúri hatalom (a lovagrend, a püspökök és 
székeskáptalanok) kezében volt, vagy pedig a hatalom – évi cenzus ellenében – 
átengedte azt a telepes falvak elöljáróinak, a soltészoknak. 1284-ben például 
Heinrich von Wilnowe, marienburgi komtúr Konrad soltésznak évi 2 márka 

                                                
11 Das Pfennigschuldbuch der Komturei Christburg. Hg. H. WUNDER, Köln–Berlin, 1969. (a 
továbbiakban: PSB), itt: PSB 42a. 
12 H. WUNDER: Siedlungs- und Bevölkerungsgeschichte... (i.m.) 68. 
13 PSB 46b. (1395) és 94a. (1398) 
14 H. WUNDER: Siedlungs- und Bevölkerungsgeschichte ... (i.m.) 68. 
15 PUB IV., Nr. 57. 
16 PUB II. Nr. 387., 458.; PUB III.2., Nr. 427. 
17 CDW I. Nr. 222., 242.; CDW II. Nr. 474. 
18 CDW I. Nr. 222. 
19 PUB II. Nr. 584. 
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cenzusfizetési kötelezettséggel kocsmatartási jogot adományozott.20 1291-ben 
Bertold Bruhaven, königsbergi komtúr malom- és kocsmatartási jogot adott egy 
bizonyos Ulmannak.21 1321-ben Luther von Braunschweig, christburgi komtúr 
ugyancsak malom- és kocsmatartási joggal ruházott fel három soltészt.22 
Marineau soltésza évente 1,5 márka és 30 tyúk cenzust fizetett az italkimérési 
kiváltságért.23 Azok, akik lovagrendi kocsmákat működtettek és azok után a 
Rendnek évi cenzust fizettek, kedvezőbb helyzetben voltak, mint azok, akik 
soltészoktól béreltek ivókat, vagy soltészi tulajdonú kocsmát üzemeltettek. A 
lovagrendi kocsmákat ugyanis általában örökletes jogon birtokolták a 
kocsmárosok, míg a soltészi kocsmákat csak ritkább esetben.24 Az, hogy a 
soltészi kocsmát működtető kocsmáros helyzete hogyan alakult, nagymértékben 
attól függött, hogy maga a soltész milyen feltételekkel birtokolta a kocsmát. Az 
italkimérésért, fogadóért általában évi meghatározott cenzust kellett fizetni a 
Német Lovagrend számára. Ennek mértéke, nagysága kocsmánként más és más 
volt, egyedileg lettek megállapítva. Elvétve arra is van példa, hogy a Rend 
cenzusfizetési kötelezettség nélkül adományozott kocsmatartási jogot. Ebben az 
esetben a kocsma minden haszna tulajdonosát illette. Elvétve ugyan, de 
előfordulhatott, hogy a kocsmát nem a soltész kapta, de a kocsma utáni cenzus 
50–50%-ban (esetleg más arányban) a soltészt és a Német Lovagrendet illette.25 
Marineau soltésza például a faluban lévő kocsmát maga üzemeltette, de 
ugyanakkor Deutsch-Cekzin falu kocsmája után fizetendő cenzus felét is 
megkapta. Ez utóbbi ivót egy vállalkozó bérelte a lovagrendtől, aki a cenzus 
másik felét a Rendnek fizette.26 A lovagrendi tulajdonban lévő kocsmák 
üzemeltetői, még ha örökletes jogon is birtokolták azokat, nem lehettek teljesen 
megnyugodva jövőjüket illetően, hiszen előfordulhatott, hogy a Rend eladta, 
eladományozta egyik vagy másik kocsmáját, fogadóját. Gollub komtúrjának 
1316. évi levele például arról tájékoztatta a nagymestert, hogy egy bizonyos 
Péternek eladta a Rend ottani kocsmáját.27 

Míg a német telepes falvak többségében volt kocsma vagy fogadó, s ehhez 
kapcsolódóan szolgáltatási szektorhoz tartozó foglalkozás, a porosz falvakban 
csak ritkán, kevés helyen említenek a források italkiméréseket, s azokat is 
jobbára már a 15. században. A lovagrendi állam cenzusköteles gazdaságait 
                                                
20 PUB I.2., Nr. 446. 
21 REGESTA II., Nr. 318. 
22 REGESTA II., Nr. 501. 
23 PUB II., Nr. 360. 
24 H. WUNDER: Siedlungs- und Bevölkerungsgeschichte… (i.m.) 68. 
25 Uo. 32. 
26 PUB III.2., Nr. 431. 
27 PUB II., Nr. 148. 
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regisztráló ún. Nagy Cenzuskönyv (Großen Zinsbuch) 1437-ben például csak 
Ramten és Opitten porosz falvakban említ cenzusköteles kocsmákat.28 A 15. 
század elejéről, a christburgi komtúrságból származó Pfennischuldbuch szerint 
Reseginen, Troop, Opitten és Sassen falvakban volt italkimérés.29 Ezek a 
kocsmák döntően a Német Lovagrend, kisebb részben a püspökségek, 
káptalanok tulajdonában voltak, mert a források tanúsága szerint kocsmatartási 
jogot csak németek kaphattak, poroszok nem.30 

Az eltérő jogok és körülmények ellenére a kocsmárosok sajátos társadalmi 
csoportot alkottak, olyat, melynek tagjai csak részben tartoztak a helyi paraszti 
társadalomhoz. Többnyire rendelkeztek kisebb-nagyobb földterülettel, így ennek 
révén maguk is parasztok voltak, másrészről azonban iparos (serfőzés, 
malátakészítés) és kereskedői-szolgáltatói tevékenységet (italkimérés, fűszerek, 
só, hús, kenyér stb. árusítása) is folytattak, önálló kisvállalkozóként 
tevékenykedtek.31 

A falusi társadalomban a kocsmárosoknál is kedvezőbb jogállással 
rendelkeztek a molnárok, akik már a soltész joghatósága alól is általában ki 
voltak emelve.32 Egy Ermlandból származó oklevél ezt a következőképpen 
fogalmazta meg: „... ut idem molendinator in dictis IV mansis haberet iudicium, 
quod alii sculteti communiter habent in villis nostris”.33 A malombirtokon belül 
maga a molnár gyakorolhatta a bíráskodás jogát, sőt még a bírság bizonyos 
részét is megkaphatta.34 Habár a malom többnyire nem számított a falu 
közösségéhez, a molnár saját jószágait ennek ellenére a közös használatú legelőn 
legeltethette. Amikor például 1318-ban Zuckau prépostja Ramkan faluban a 
molnárt kiemelte a falu soltészának bírói joghatósága alól, oklevelében 
egyértelműen leszögezte, hogy a rétet, legelőt a molnár a falu lakóival közösen 
használhatja.35 A molnárok sok esetben kocsmatartási, italkimérési, valamint 
kiskereskedelmi joggal is rendelkeztek.36 Egy 1336-ban kelt oklevél olyan 
molnárt említ, aki serfőzési jogot kapott, noha a malomhoz nem kapcsolódott 
                                                
28 Das große Zinsbuch des Deutschen Ordens. Hg. P. G. THIELEN, Marburg, 1958. (a továbbiakban 
GZB), 123–124. 
29 PSB 165a., 20a., 88b., 168a. 
30 H. HOFFMANN: Der ländliche Grundbesitz ... (i.m.) 47. 
31 H. WUNDER: Siedlungs- und Bevölkerungsgeschichte ... (i.m.) 68. 
32 H. STEFFEN: Das ländliche Mühlwesen im Deutschordenslande. Zeitschrift des Westpreußischen 
Geschischtsvereins 58 (1918), 74. 
33 CDW III., Nr. 94. 
34 H. PATZER: Die deutsche bäuerliche Gemeinde im Ordensstaat Preußen. In: Die Anfänge der 
Landgemeinde und ihre Wesen II. (Vorträge und Forschungen Bd. VIII.) Konstanz – Stuttgart, 
1964., 158. 
35 PUB II., Nr. 208. 
36 H. PATZER: Die deutsche bäuerliche Gemeinde ... (i.m.) 158. 
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italkimérési engedély. Az oklevél így lényegében csak azt engedélyezte, hogy a 
szóban forgó molnár saját szükségletére és fogyasztására főzzön sört.37 Több 
oklevél is – éppen egy-egy molnár érdekében – úgy rendelkezett, hogy bizonyos 
határon belül sem másik malmot, sem pedig kocsmát nem szabad üzemeltetni.38 
Gyakran megengedték, hogy a malomba egy második, vagy akár harmadik 
malomkövet (s ezzel együtt vízikerekeket) is beállítsanak,39 vagy gátat építve 
malomtavat alakítsanak ki, s így a vízhozamtól és sodrástól függetlenül 
biztosítsák a malom folyamatos működését.40 Olykor még meghatározott 
földdarabot is biztosítottak számukra, ahonnan a gáthoz szükséges földet 
kitermelhették.41 Egyes oklevelekben a malomtóban felduzzasztott víz 
maximális mértékét is megszabták. Ez többnyire 9 láb volt.42 Azt a kárt, melyet a 
gát esetleges átszakadása miatt a malomtóból kiömlő víz okozott másoknak, a 
molnárnak kellett megtérítenie,43 de arra is volt példa, hogy ilyen esetekben a 
földesúr segítséget ígért a malom gazdájának.44 Elvétve ugyan, de előfordult, 
hogy a földesúr fűrészmalom gabonaőrlő malommá történő átalakítását 
engedélyezte.45 

Egy malom tulajdonosának és üzemeltetőjének egyaránt komoly bevételt 
jelentett, hiszen Poroszországban a lovagrendi és püspöki (káptalani) területeken 
egyaránt őrlési kényszer volt érvényben, azaz a tartományúri hatalom minden 
falu számára meghatározta, hogy a parasztok kizárólag melyik malomban 
őröltethetik meg gabonájukat. Reimannsfelde malmához például a Német 
Lovagrend öt falut rendelt, így azok lakói csak ebben a malomban 
őröltethettek.46 Egy 1370. évi oklevél három falu számára a rösseli malmot 
jelölte ki azzal a feltétellel, hogy ha később esetleg ezen falvak egyikében új 
malmot építenének, akkor négy embernek kell felbecsülni azt a kárt, mely az új 
malom munkába állásával a rösseli molnárt érte, s a molnár által fizetett évi 
cenzust a megbecsült kárérték összegével csökkenteni kell.47 Saját szükségletre a 
molnár általában szabad halászati joggal rendelkezett a malomtóban,48 de 

                                                
37 CDW I., Nr. 275. 
38 CDW. I., Nr. 165., 185., 220., 247., 286. 
39 CDW. I., Nr. 220.; CDW II., Nr. 24., 292. 
40 CDW I., Nr. 185.; CDW II., Nr. 183., 445. 
41 CDW II., Nr. 292., 445. 
42 CDW II., Nr. 302., 345. 
43 CDW II., Nr. 352. 
44 CDW II., Nr. 506. 
45 CDW I., Nr. 286. 
46 CDW II., Nr. 86. 
47 CDW II., Nr. 443. 
48 CDW I., Nr. 144., 165., 185.; CDW II., Nr. 234., 345. 
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előfordulhatott, hogy csak a kisebb halakból álló zsákmányt tarthatta meg mind, 
s a nagyobb halakból álló fogás harmadát be kellett szolgáltatnia a földesúrnak.49 

A molnárok által fizetett cenzust általában a malomkerekek, s nem az adott 
malomhoz őrlési kényszer révén rendelt falvak száma alapján állapították meg.50 
A tucheli komtúrságban például egy négy malomkerekes malom évente 41 
márka cenzust fizetett.51 Hasonló volt az ipari célú fűrész-, kalló- stb. malmok 
cenzusfizetése is.52 Más malmok pénzcenzus helyett gabonaszállítási 
kötelezettséggel tartoztak. A schöneck-i molnár például 1417-ben cenzus 
gyanánt 15 Scheffel rozsot, 8 Scheffel búzát és 400 Scheffel malátát volt köteles 
a Német Lovagrend rendházába szállítani.53 Jóllehet Poroszországban a malmok 
többsége vízimalom volt, de a források szerint néhány helyen (Mewe, Thorn, 
Christburg) szélmalmok is előfordultak, melyek ugyancsak cenzusfizetéssel 
tartoztak.54 

A kocsmárosok/fogadósok és molnárok mellett a források számos egyéb, 
nem földművelő foglalkozást is említenek a lovagrendi állam falvaiban. A 
christburgi komtúrságból származó ún. Adósságkönyvben (Pfennigschuldbuch) 
több esetben, mint például Pirklitz és Sonnenborn falvakban, olajütőkről 
olvashatunk,55 akik az itt termelt len és kender magvaiból sajtoltak olajat.56 A 
Pfennigschuldbuch a komtúrság területén öt falunál említ péket (Alt–Christburg, 
Altstadt, Dittersdorf, Miswalde, Simnau), és egynél hentest (Baumgarth). Az 
Elbingi Cenzuskönyv szerint a 15. század közepén Reichenbach faluban két pék 
és két suszter is élt.57 A falvakban gyakori kenyér- és húsárusító jog – mely 
legtöbbször a soltészokat illette meg, vagy a malom- illetve kocsmatartáshoz 
kapcsolódott – nem a falu lakói felé jelentett helyi értékesítési monopóliumot, 
hanem arra vonatkozott, hogy az átutazó idegeneknek csak ezzel a jogal 
rendelkező adhatott el élelmiszert. A falu lakó saját szükségletükre 
természetesen süthettek kenyeret, vághattak jószágot, de nem értékesíthették azt. 
Ugyanakkor annak a lehetőségét sem zárhatjuk ki, hogy esetenként maguk a 
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TOEPPEN, Leipzig, 1878–1886. (a továbbiakban: ASP), itt: ASP III., 415. 
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falusiak is vásároltak a helyi kiskereskedőktől fogyasztási cikkeket, 
élelmiszereket.58 A falusi kenyér- és húsárusító helyekre, kocsmatartási jogra 
vonatkozó adományok azt jelzik, hogy a Német Lovagrend államában a 
városokra vonatkozóan általában nem érvényesítették a Németországban oly 
gyakori ún. Bannmeilenrechtet.59 Egyedül csak Saalfeld város 
kiváltságlevelében találkozunk ezzel a joggal, amikor a tartományúr a várostól 
fél mérföldes körzetben megtiltotta a kocsma építését.60 

A Pfennigschuldbuch a falvaknál az iparos tevékenységek közül a 
leggyakrabban a kovács mesterséget említi. A christburgi komtúrság területén 
lévő falvakban például a könyv tizenegyszer említ az adósok között kovácsokat, 
nyolcszor szabókat, négy alkalommal pedig susztereket.61 A kézművesek 
viszonylag magas számából arra következtethetünk, hogy a telepes falvakban a 
parasztok napi szükségletei szintjén, mint például a ruhák, munkaeszközök 
készítése, javítása, lovak patkolása stb. komoly szerepe volt ezeknek a 
foglalkozásoknak. 

A falvakhoz kapcsolódóan a források egyéb foglalkozásokat, mesterségeket 
is említenek. A christburgi komtúrság területén például Mienthen falu mellett 
helyi gyepvasat dolgoztak fel, itt tehát kohászok, vasolvasztók (ferri flatores) is 
éltek.62 A königsbergi komtúr egyik levele Ponnow faluban sófőzésről, 
sólepárlásról, valamint ezzel foglalkozókról tesz említést.63 Bőrcserzők, tímárok 
ugyancsak előfordultak a falvakban. Többnyire a csermalmokkal rendelkező 
Danzig, Thorn, Elbing, Königsberg, Bratheau és Brandenburg városok 
közelében fekvő településeken éltek.64 Poroszországban vidéken és a városokban 
egyaránt hosszú ideig a fa volt a fő építőanyag, sőt a keleti, délkeleti 
határvidékeken még a várakat is sokáig fából építették. A legjelentősebb keleti 
erősség, Ragnit 1397-ig favár volt.65 Az ácsok munkájára így széles körben 
mutatkozott kereslet, és a telepes falvakban is igen sok helyen éltek ács 
mesterséget folytatók, különösen a lovagrendi, püspöki várak, valamint a 
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városok közelében, ahol a nagyobb mértékű, hosszabb ideig tartó építkezések 
biztos munkahelyet, megélhetést jelentettek.66 De a nagyszabású kő- és 
téglaépítkezésekhez is számos eszközt, mint például teknőket, dézsákat, 
vödröket, saroglyákat, kádakat, taligákat stb., fából állították elő. Az ezeket 
készítő esztergályosok, teknővájók, kádárok, szekérgyártók stb. közül igen 
sokan falusi kézművesek, iparosok voltak.67 A téglaépítkezések 14. századi 
terjedésével68 egyre nagyobb mértékben nőtt a tégla, s ezzel együtt a 
téglakészítéshez kapcsolódó mesterek iránti kereslet. Az agyagkitermelők, 
agyagtaposók, téglavetők, formázók, cserép- és téglaégetők a gyártáshoz 
szükséges agyagkitermelő helyek közelében lévő falvakban éltek. A forrásokban 
leggyakrabban a következő foglalkozásokat említik: „Thomas ... sumptreter”69, 
„zigilstricher”70, „zigiler”71, „knechte dy dy sumpe in der cygelschune reyne 
machten”.72 A téglaépítkezésekkel összefüggésben tűnt fel „Landkalk” vagy 
„Lesekalk” megnevezésben a forrásokban a poroszországi meszet feldolgozó 
mészégető mesterség, mely ugyancsak a vidéki iparosok közé tartozott. A 
korabeli számadáskönyvek Dirschau, Kischau, Ragnit és Elbing környékén 
említettek mészlelőhelyeket és mészégetést, mészfeldolgozást.73 A Német 
Lovagrend elbingi rendházának gazdálkodási rendelkezései szerint ha egy 
paraszti birtokon találtak meszet, a telektulajdonos kártalanítás ellenében köteles 
volt hozzájárulni földjén a mészkitermeléshez.74 A vasmegmunkálás, tégla- vagy 
mészégetés egyaránt nagy mennyiségű faszenet igényelt, így az erdővidékeken 
lévő falvakban szép számmal éltek szénégetők is.75 A források is gyakran 
említenek faszenet vagy szénégetőket. A marienburgi Hauskomtur például 1413-
ban 29 márka 1 Skot összeget fizetett munkabérként a szénégetőknek.76 A 
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marienburgi rendház 1416-ban 40 márkáért, 1418-ban 20 márkáért, 1419-ben 
pedig 66 márka értékben vásárolt faszenet.77 

A christburgi komtúrság néhány falujában szíj- és nyeregkészítőket 
említenek a források.78 A poroszországi vidéki települések, a hospes-falvak 
életében a nem földműveléssel foglalkozó mesterségek között fontos szerepet 
töltöttek be a helyiek jószágaira gondot viselő pásztorok.79 Minden gazdától ún. 
jószágpénzt kaptak, melynek mértéke attól függött, hogy egy-egy 
parasztgazdaságnak hány állatára kellett vigyázniuk. A nagyobb, népesebb 
falvakban egy pásztor gyakran nem is bizonyult elegendőnek, s a 
faluközösségnek többet kellett alkalmaznia. A christburgi komtúrságban például 
Nickelshagen faluban külön volt gulyás, csikós és juhász. Más falvakban – 
különösen ott, ahol makkoltatásra alkalmas erdő volt a közelben – kondásokkal 
találkozhatunk a forrásokban.80 De fuvarozókról, szállítmányozókról vagy 
révészekről is esik említés. Baumgarth és Heiligenwalde falvak például olyan 
különleges joggal rendelkeztek, hogy lakói Christburg város polgáraihoz 
hasonlóan saját bárkáikon maguk szállíthatták termékeiket az elbingi piacra. 
(Elbing a lovagrendi állam fontos tengeri kikötője, s így a Hanza-kereskedelem 
aktív részese volt.) Természetesen az említett falvakban nem mindegyik 
parasztgazdaság rendelkezett folyami bárkával, hanem csak néhány helyi 
szállítmányozó.81 A Visztulán és a nagyobb folyókon átkelést biztosító 
kompokat a Német Lovagrend meghatározott évi összegért általában bérbe adta, 
így néhány folyó melletti településen egy-egy révész is élt.82 

Az oklevelek tanúsága szerint a Német Lovagrend általában engedélyezte a 
hospes-falvak lakóinak, hogy a faluhoz tartozó földek vizeiben saját szükségletre 
halászhassanak. A kizárólag saját fogyasztásra történő halászatot azt garantálta, 
hogy a lovagok megtiltották a háló használatát.83 A falu határán belüli vizeken 
saját szükségletre történő halászat joga, ha csekély eltérésekkel is, de a 
középkori Európában mindenhol az általános hospes-jogok közé tartozott.84 
Ezért az olyan feljegyzések, melyek hálókról tesznek említést, egyértelműen 
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halászokra vonatkoztak. A mewei komtúrság 1438. évi számadáskönyvében 
például hat különféle háló szerepel: külön egy-egy a tokhal és a lazacfogáshoz, 
és négy különböző fajta a csónakkal történő halászathoz.85 Persze a források 
nemcsak hálókat, hanem konkrétan halászokat is gyakran említenek, különösen a 
felvevőpiacot jelentő városok és lovagrendi rendházak közelében. A halászok 
helyzete nagyon különböző volt. A lovagrend alkalmazottaiként dolgozók 
meghatározott bért kaptak, mindenkori halászzsákmányukkal pedig a Rend 
rendelkezett. 1415-ben például a balgai rendház szolgálatában álló négy halász 
1–1 márka fizetséget kapott. 1447-ben a thorni komtúr a Lewe-i halászoknak 12 
márkát fizetett.86 A Német Lovagrendnek, mint szerzetesi közösségnek a 
mindennapi életében különösen fontos volt a böjtös ételt jelentő hal, ezért 
minden rendház igyekezett szükségleteit (vagy annak bizonyos hányadát) saját 
halásszal, alkalmazottal kielégíteni. Az elbingi rendház halkészlete például az 
1451. évi számadáskönyv szerint a következőkből állt: 3,5 Last tőkehal (kb. 
4665,44 kg),87 3 hordó tokhal, 2 Schiffspfund (kb. 106,32 kg) szárított tőkehal, 1 
Last (1275,84 kg) süllő, 0,5 Last angolna, 1 Schiffspfund ponty és 14 tonna 
hering.88 Amennyiben a halászzsákmány bőségesnek bizonyult, a felesleget 
maga a lovagrend értékesítette a piacokon (ahogyan szükség esetén vásárolt is 
halat). Egy Elias Winter nevű kereskedő például 1415-ben Balga komtúrjának 
megbízásából angolnát és hecket szállított eladásra. 1442-ben a marienburgi 
rendháznak 160 márka bevétele származott haleladásból.89 Azok a halászok, 
akik nem a Német Lovagrend alkalmazottai voltak, zsákmányuk meghatározott 
hányadával, vagy évi rögzített összegű pénz megfizetésével tartoztak, 
zsákmányukkal pedig maguk rendelkeztek.90 1273-ban például a zantíri komtúr a 
fogás negyedére tartott igényt.91 A tengerparti falvakban élő halászok viszont 
nem zsákmányuk bizonyos hányadával vagy pénzcenzussal tartoztak, hanem 
évente előre halászati engedélyt, ún. Keitelbriefet kellett váltaniuk, melyért 

                                                
85 Das große Ämterbuch des Deutschen Ordens. Hg, W. ZIESEMER, Danzig, 1921. (a továbbiakban: 
GÄB) itt: GÄB 751. 
86 J. SARNOWSKY: Die Wirtschaftsführung ... (i.m.), 283. 
87 A poroszországi súlymértékekre vonatkozóan ld.: PÓSÁN L.: A Német Lovagrend 
pénzügypolitikája a kezdetektől a 14. század közepéig. Debrecen, 2000., 240. 
88 GÄB 106. 
89 J. SARNOWSKY: Die Wirtschaftsführung ... (i.m.), 284. 
90 P. ERLEN: Europäischer Landesausbau und mittelalterliche deutsche Ostsiedlung. Ein 
struktureller Vergleich zwischen Südwestfrankreich, den Niederlanden und dem Ordensland 
Preußen. (Historische und Landeskundliche Ostmitteleuropa–Studien 9.) Marburg–Lahn, 1992., 
207.; PÓSÁN L.: Halászati jog a középkori Poroszországban. In: Collectio Iuridica Universitatis 
Debreceniensis II., Szerk. Pósán László, Debrecen, 2002., 24–35., itt: 29–30. 
91 PUB I,2., Nr. 317. 



Pósán László 48 

viszonylag sokat, 10–12 márkát is fizettek.92 A Keitelbrief kiváltása után a 
halászat minden haszna (s kockázata) már a halászokat illette. A források 
tanúsága szerint a poroszországi tengeri halászok egészen a dániai Sund-szorosig 
is elhajóztak heringet fogni.93  

A lovagrend alkalmazásában álló halászok által használt hálók, egyéb 
halászfelszerelések, bárkák, csónakok stb. a Rend tulajdonát lépezték.94 1452-
ben például a Leipe-i Vogt közel 2 márkát költött új halászhálókra.95 A 
cenzusfizetési kötelezettséggel tartozó halászok (függetlenül attól, hogy a fogás 
bizonyos hányada vagy évi rögzített összegű pénz jelentette-e a cenzust), 
valamint az évente megváltott halászati engedéllyel rendelkező tengeri halászok 
felszerelése, hálója, bárkája illetve hajója a saját tulajdonukat képezte. 

A Treßlerbuchban visszatérő kiadási tételekként szerepeltek a 
vadászsólymokkal és solymárokkal kapcsolatos összegek, a Német Lovagrend 
ugyanis évről-évre a keresztény világ különböző fejedelmeinek idomított 
vadászsólymokat küldött ajándékba.96 Ezek befogása, idomítása a solymárok 
feladata volt, akik leginkább Samland tartomány falvaiban éltek.97 

A német telepesek falvai mellett az őslakos porosz népesség által lakott 
településeken szintén éltek olyanok, akik nem voltak földművelők, parasztok, 
még ha nem is olyan arányban, mint a német falvakban. A porosz falvakban 
kevés iparos, kézműves tevékenykedett, s bizonyos foglalkozásúak, mint például 
a pék, a hentes, a szabó, a suszter/varga, vagy a molnár teljesen hiányoztak. A 
források említenek viszont ácsokat, edénykészítőket, kosárfonókat, 
rostakészítőket, méhészeket, vadászokat.98 A foglalkozásuk révén erdőhöz 
kötődő méhészek és vadászok többnyire egy lovagrendi tisztségviselő, az ún. 
Waldmesister irányítása alá tartoztak.99 Az 1416. évi leunenburgi 
számadáskönyv például rendszeres mézjáradékot említ.100 A christburgi 
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komtúrság Adósságkönyvének 1395. évi feljegyzése például Karnitten faluban 
említ vadászt.101 Bejegyzései között 1392-ből a következő olvasható: „Hannus 
Schildemacher (pajzskészítő) tenetur ½ m gelegen uff erbeit”.102 Egy másik 
helyen Hennus nevű kovács szerepel.103 Mindketten, ahogyan a porosz 
falvakban élő ácsok, méhészek, vadászok és egyéb foglalkozásúak, a Német 
Lovagrend szolgálatában, alkalmazásában álltak.104 A Treßlerbuchban is 
szerepel olyan edénykészítő, tálfaragó, aki a Német Lovagrend marienburgi 
rendházába nagyobb tételben szállított faedényeket.105 A porosz falvakban 
feltűnő halászok ugyancsak mind a lovagrend szolgálatában álltak.106 A 
forrásokban például Kühlborn egyértelműen porosz halászfaluként szerepel.107 
Bizonyos porosz falvakban a Német Lovagrend erdő- és halőrei (Wartleute) 
éltek, akik meghatározott fizetést kaptak munkájukért. A marienburgi 
Trelerbuch egyik bejegyzése például egy tónál szolgálatot teljesítő halőrökről 
szól: „item 1 fird (ung) den Prusen, dy of den zeen warten”.108 A christurgi 
komtúrságban lévő Geserich-tónál öt halőr, a buchwaldi erdőnél pedig három 
erdőőr (erdész) állt a lovagok szolgálatában.109 Az erdészek, halőrök ugyancsak 
a Waldmeister irányítása alá tartoztak.110  

A források lovagrendi bárkákon, csónakokon szolgáló porosz evezősökről is 
említést tesznek. A christburgi komtúrnak például több folyami bárkája is volt, 
melyeken különböző árukat szállított a Visztulán egészen a tengerpartig, 
különösen Elbingbe és Danzigba, ahogyan egy 1404. évi oklevélből is kiderül: 
„Item Christburg sal furen den Komptur von Danczk und sal im ein nassute 
usrichten mit luten”.111 Összességében azonban a porosz falvakban a nem 
földművelésből élők között a kézművesek, iparosok háttérbe szorultak a 
különböző szolgáltatásokat végző foglalkozásúak mögött. 

A német és porosz falvakban élő kézművesek, iparosok, szolgáltatási 
tevékenységet végzők, nem földművelők viszonylag szélesebb köre azt mutatja, 
hogy foglalkozásuk nem jelentett komoly konkurenciát a lovagrendi állam 
városai számára, s ezek a városok nem is törekedtek szűkebb vagy tágabb 
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vonzáskörzetükben iparűzési, kereskedelmi, szállítási vagy egyéb szolgáltatási 
monopólium kialakítására, ilyen jog megszerzésére.112 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
László Pósán 
 

Artisans and Layers of Other Professions 
in the Villages of the Teutonic Knights 

 
The study investigates the artisans and other, non-agricultural profession groups 
living in the villages of the state of the Teutonic Knights. On the basis of 
sources, these various professions, jobs were represented in a much higher 
proportion in the German villages of the settlers, than in the local Prussian, 
Slavic (Polish) and Lithuanian settlements. The majority of artisans and those 
providing services in the village, with the exception of millers, were also 
members of the village community and owned land, just like the peasants who 
were involved exclusively in the cultivation of land and animal breeding. The 
millers meant an exception in the fact as well that they were exempt from the 
authority of the village judges. In the Prussian German villages the consulted 
sources listed the following non-peasant professions in the late Middle Ages: 
innkeeper, miller, baker, oilmaker, butcher, shoemaker, smith, foundry worker, 
tanner, saltmaker, tailor, turner, cooper, wheelwright, brickmaker, lime-kiln, 
coal-sear, belt and saddlemaker, shepherd, hunter, fisherman, sólymár, hauler 
(could be a boatsman as well). 
A lower number of artisans lived the settlements populated by Prussians, and 
certain professions, like baker, butcher, tailor, shoemaker and miller, were 
unaccounted. The charters, account books, censuses mention, however, 
carpenters, dishmakers, basketweavers, sievemakers, bee-keepers, hunters, 
fishermen, and blacksmiths. In contrast with the villages of the German settlers, 
the Prussian village artisans and other workers did not meet the local or vicinity 
demands, but they carried out the orders of the Teutonic Knights, the overlord of 
the land. In the Prussian settlements, the non-agricultural artisans and craftsmen 
were pushed into the background by those providing services. 
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