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A Visztula és a Nyeman (Memel) folyók közötti térségben élő nyugat-balti 
népcsoport, a poroszok, a 13. század végére egy szerzetes lovagrend, a Né-
met Lovagrend uralma alá kerültek, és a feljegyzések szerint keresztény hitre 
tértek.1 A források alaposabb tanulmányozása azonban más képet mutat: a 
katolicizmus felvétele, a keresztvíz elfogadása inkább csak formális aktus, 
felszíni „máz” volt, s nem járt együtt a keresztény normákat és értékrendet 
betartó, azt követő napi vallásgyakorlattal. Ezt a porosz területek ura, a Né-
met Lovagrend is hamar érzéklete, mert Siegfried von Feuchtwangen nagy-
mester már 1310-ben úgy rendelkezett, hogy a nyugati lovagokkal azonos 
társadalmi státusúnak tekintett porosz előkelők, birtokosok, az ún. „nagyobb 
szabadok” (ehrbare leute)2 kötelesek gondoskodni arról, hogy parasztjaik 
(akik szintén porosz etnikumúak voltak) vasárnaponként eljárjanak a temp-
lomba. Előírta azt is, hogy halotti tor esetén a gyászolók nem ihatnak 1 
Tonne (= 92 Stof = 138 liter)3 sörnél többet, s e tilalom megszegői 3 márka 
büntetést fizetnek. (Esküvő alkalmával viszont 8 Tonne (= 1104 liter) sört 

                                                           
1 BIEZAIS, H.: Baltische Religion. Stuttgart, 1975. 316., A Német Lovagrend hódításáról ld. PÓSÁN 
László: A Német Lovagrend története a 13. században. Debrecen, 1996. 107–212. 
2 Erről ld. PÓSÁN, László: Absonderung oder Zusammenleben? Ethnische Verhȁltnisse im 
Ordensstaat. In: Annales historici Presovienses 10 (2010/1–2). 54–64. 
3 A Tonne mértékegységről ld. Liber memoriarum Colmensis civitatis. (Das Kulmer Gerichtsbuch 
1330–1430) Bearb. LÜCKERATH, C. A.−BENNINGHOVEN, F. Köln–Weimar–Wien, 1999. 
(Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz 44.) Nr. 273., Novus Liber 
Rationum Veteris Civitatis Elbingensis (1404–1410)/Nowa Księga rachunkowa Starego Miasta 
Elbląga, 1404–1414, Częśċ 1 (1404-1410)/ wydał M. Pelech, W 750-lecie założenia miasta 
Elbląga (Towarzystwo naukowe w Toruniu, Fontes 72) Warszawa–Poznań, 1987., XXXI., 
WITTHÖFT, H.: Zeichen, Verpachung, Mass/Gewicht und Kommunikation im hansischen Handel. 
In: Der hansische Sonderweg? Beitrȁge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Hanse. Hrsg. 
Jenks, S.−North, M. Köln–Weimar–Wien, 1993. 203–224. itt: 231–233. 
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engedélyezett.)4 Feuchtwangen nagymester rendelkezései lényegében hason-
ló tartalmúak voltak, mint amilyenek az ezredforduló táján alakult új keresz-
tény államok uralkodóinak törvényei, amelyekkel a kereszténység elterjedé-
sét igyekeztek előmozdítani. István magyar király például a falusi bírák köte-
lességévé tette, hogy vasárnaponként mindenki elmenjen a templomba, s 
elrendelte, hogy azokat, akik ennek nem tesznek eleget, verjék meg és haju-
kat nyírják le.5 Korábban a frank törvénykönyvek is előírták a kötelező temp-
lomba járást.6 A halotti tor alkalmával fogyasztható sör mennyiségének kor-
látozásával a nagymester azt akarta megelőzni, nehogy a halott búcsúztatása 
átcsapjon pogány rituáléba. A pogány hiedelem szerint ugyanis minél többet 
ettek és ittak a gyászolók a halotti szertartás alkalmával, minél nagyobb leré-
szegedéssel járt a tor, annál jobban megtisztelték az elhunytat, és annál in-
kább áldoztak az isteneknek, hogy jól fogadják az elhunyt lelkét. A lakoma 
és a nagy ivászat a halotti tor során az istenvilággal történő kapcsolat megte-
remtéséhez szükséges áldozati aktusnak számított. A skandináv sagák hősei 
is hasonlóképpen cselekedtek.7 Ibn Fadlan arab utazó például 922-ben arról 
számolt be, hogy egy-egy varég fejedelem halálakor a gyászolók éjjel-nappal 
itták a sört, s az is előfordult, hogy egyikük-másikuk a tor során halálra itta 
magát.8 

A templomba járás kötelezettségén és a halotti tor szabályozásán túl 
Siegfried von Feuchtwangen nagymester azt is törvénybe foglalta, hogy aki 
nem keresztény, az az Ördög szolgája, ezért egyetlen zsidó, feketemágus, 
varázsló vagy kóborló garabonciás, sámán sem tartózkodhat Poroszország-
ban.9 Ezzel gyakorlatilag megtiltotta, hogy a lovagrendi államba zsidók tele-
püljenek. Hogy ez a tiltás ténylegesen meddig élt, nem tudjuk, de tény, hogy 
a 15. században, ha nem is nagy számban, de már éltek Poroszországban 
zsidók. Egy 1426. augusztus 15-én Königsbergben kelt oklevél tanúsága sze-
rint például Walrabe von Hunsbach marsall Lauxsten (Lawsken) faluban a 
zsidó imaház mellet adományozott egy kocsmát és 1 Hufe földet Niclas 

                                                           
4 TOEPPEN, M.: Die letzten Spuren des Heidenthums in Preussen. In: Neue preussische Provinzial-
blätter I–II. (1846) 348. 
5 Szent István király Intelmei és Törvényei. Ford. Kristó Gyula, Budapest, 2001. 42–43. 
6 ZÁVODSZKY Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati hatá-
rozatok forrásai. Budapest, 1904. 23–24. 
7 GUREVICS, A. J.: Vagyon és adományozás a skandinávoknál. In: A középkori társadalomtörténet 
kérdései. (Agrártörténeti cikkgyűjtemény). ELTE, Budapest, 1981. 32. 
8 BRØNDSTED, Johannes: A vikingek. Budapest, 1983. 268. 
9 TOEPPEN, M. i.m. 342. 
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Lorenz-nek.10 1488. május 11-én Martin Truchseß nagymester kölcsönt vett 
fel a zsidó származású Jeniko Jeschkowitz-tól, melynek fedezetéül egy birto-
kot adott zálogba.11 (A 15. század folyamán elsősorban Litvániából teleped-
tek át zsidók, ahol a frissen katolikus hitre tért litvánok mellett nagyszámú 
ortodox szláv, moszlim tatár, örmény keresztény és zsidó népesség is élt, és a 
nagyfejedelmek – a belpolitikai stabilitás érdekében – toleráns valláspolitikát 
folytattak.12) 

A pogány múlt hagyományainak továbbélését mutatja egy 1340. március 
31-én kelt oklevél is, amelyben Jakob samlandi prépost Samland földjén, a 
poroszok lakta Bulitten falunak évi 14 Scot összegű cenzus ellenében egy 
„szent erdőt” (sacram silvam) adományozott, azaz egy olyan erdőt, amit a 
helyi népesség még ekkor is „szentként” ismert.13 Az adománylevél ugyan-
akkor a faizás jogát fenntartotta az egyháznak, azaz a falu lakói legeltethették 
jószágaikat az erdei tisztásokon, gyűjtögethettek gombát, vadgyümölcsöt, 
bogyót, mézet stb., de fát, még tüzelőnek valót sem vághattak. A prépost 
ezzel akarta elejét venni annak, hogy a „szent erdőben” az ősi pogány hitnek 
megfelelően örökké égő tüzet gyújthassanak legfőbb istenük, Perkunos tisz-
teletére.14 Amikor 1352-ben Winrich von Kniprode nagymester Volprecht 
von Holland lokátornak 40 Hufe földet adományozott betelepítésre, a szoká-
sos hospes kiváltságok mellett úgy rendelkezett, hogy a telepes falu a neki 

                                                           
10 Regesta Historico-Diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum, 1198–1525. Bearb. Joachim, 
E. Hrsg. Hubatsch, W. Pars II: Regesta Privilegiorum Ordinis S. Mariae Theutonicorum. Mit 
einem Anhang: Papst- und Konzilsurkunden. Göttingen, 1948. Nr. 2251. 
11 Regesta II. Nr. 3586. 
12 Erről ld. NIKŽENTAITIS, A.: Litauen unter den Grossfürsten Gedimin (1316–1341) und Olgerd 
(1345–1377). In: Die „Blüte” der Staaten des östlichen Europa im 14. Jahrhundert. Hrsg. 
Löwener, M. (Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien Bd. 14.) Wiesbaden, 
2004. 68., ROWELL, S. C.: Lithuania Ascending. A Pagan Empire within East-Central Europa 
1295–1345. Cambridge, 1994. 149–189., MAŽEIKA , R.: The Relations of Grand Prince Algirdas 
with the Eastern and Western Christians. In: La christianizzatione della Lituania. Ed. 
RABIKAUSKAS, P. Roma, 1989. 77–85., A világról alkotott középkori felfogásban szerepeltek az 
ún. „vörös zsidók”, akik a Kaszpi-tenger térségében éltek, és a legenda szerint felettük az amazo-
nok királynője uralkodott. Erről ld. GOW, A. C.: The Red Jews. Antisemitism in an Apocalyptic Age 
1200–1600. Leiden–New York–Köln, 1945., REINLE, C.: Exempla weiblicher Stȁrke? Zu den 
Ausprȁgungen des mittelalterlichen Amazonenbildes. In: Historische Zeitschrift Bd. 270. H. 1. 
2000. 29. 
13 Preussisches Urkundenbuch. Hg. PHILIPPI, R.–SERAPHIM, A.–HEIN, M.–MASCHKE, E.–KOEPPEN, 
H.–CONRAD, K., Bde. I,1.–VI,1., Königsberg–Marburg, 1882–1986. itt: PUB III. Nr. 293. 
14 Az örökké égő tűz fontosságáról a balti népek hitvilágában ld. VOIGT, J.: Geschichte Preussens. 
Königsberg, 1827. 602., ZIMMERLING , D.: Der Deutsche Ritterorden. Düsseldorf–Wien–New 
York, 1988. 86. WOLTER, E.: Perkunastempel und litauische Opfer- und Deivensteine. In: 
Mitteilungen der Lituanische litterarische Gesellschaft, 4. 1899 
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adott területen lévő erdőben saját szükségletre bármikor vághat fát, kivéve a 
tölgyfát.15 A pogány poroszoknál – és a litvánoknál is – a mennydörgés és a 
tűz urának, Perkunasnak a tölgyfa volt a szent fája, és a tölgyfaligetekben 
tilos volt fát vágni, vadászni, gyűjtögetni.16 A nagymester vélhetően azért 
tiltotta meg a németalföldi telepeseknek a tölgyfák kivágását, hogy a környé-
ken élő poroszok érzékenységét véletlenül se sértsék meg, azaz tisztában 
kellett lennie azzal, hogy a kereszténység máza alatt a helyi népesség köré-
ben még nagyon is éltek az ősi pogány hiedelmek. 

A források szerint a Német Lovagrend elsősorban a látványos és nyilvá-
nos pogány kultuszokat, rítusokat igyekezett tiltani, és nem avatkozott be a 
mindennapi élethez kapcsolódó hiedelmekbe, szokásokba. Így például a 14. 
század végén, 1394-ben törvényben mondta ki, hogy az, aki lányrablásra 
vetemedik, halállal lakol.17 A keresztény Európában mindenhol a pogányság-
hoz tartozó cselekedetnek tekintették a lányrablást, és törvényben tiltották. 
Már a Lex Salica,18 vagy a korai angolszász törvények19 részletesen szabá-
lyozták a lányrablás szankcionálását. Szent István törvényei szintén büntették 
ezt a cselekedetet.20 A pogány társadalmakban a házasulandó felek családjai-
nak megegyezésével jött létre a házasság, és az ezzel ütköző egyéni vágyak-
ból születtek a lányrablási akciók (melyek gyakran bosszúk láncolatát okoz-
ták). Az egyházjog szerint azonban a házasságot, ami szentség, kizárólag a 
felek egyetértése, szabad akaratából történő elhatározása hozza étre, s ebből 
a megközelítésből is a lányrablás súlyos, Isten és a kereszténység elleni vétek 
lett.21 A házasság intézménye csak a 12. század folyamán vált szentséggé, 
ezért a kora középkori törvényekben általában még csak pénzbírsággal sújtot-
                                                           
15 PUB V. Nr. 32. 
16 Petri de Dusburg: Cronica terre Prussie. In: Scriptores rerum Prussicarum. Tom. I–V. Hg. 
HIRSCH, T.–TOEPPEN, M.–STREHLKE, E. Leipzig, 1861–1874. (a továbbiakban SRP) itt: SRP I. 53. 
17 Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Bde. I–
IV., Hrsg. p. WOELKY, C.–RÖHRICH, V. Braunsberg, 1874. (a továbbiakban: CDW) itt: CDW III. 
Nr. 287. 
18 Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Szerk. SZ. JÓNÁS Ilona, Budapest, 1999. 102–
103. 
19 Korai angolszász törvények I. A kenti törvények. Ford. Szántó Richárd (Documenta Historica 6.) 
A JATE Történész Diákkör kiadványa) Szeged, 1992. 8. 
20 Szent István király Intelmei és Törvényei i.m. 53. 
21 DEUTSCH, C.: Konsensehe oder Zwangsheirat? Zur mittelalterliche Rechtsauffassung „consensus 
facit matrimonium”. In: Zeitschrifz für Geschichtswissenschaft Bd. 53. H. 8. 2005, 678–679., 
PLÖCHL, W.: Das Eherecht des Magisters Gratianus. Leipzig–Wien, 1935. 31–51., INN, C. D.: 
The Policy of Alexander the Third’s Consent Theory of Marriage. In: Proceedings of the Fourth 
International Congress of Medieval Canon Law. Vatikan, 1976. 256.; SHAHAR, F.: A negyedik 
rend. Nők a középkorban. Budapest, 2004. 112–113.; GOETZ, H. W.: Leben im Mittelalter vom 7. 
bis zum 13. Jahrhundert. München, 1986. 41. 
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ták a lányrablást, a késő középkorban azonban már a legsúlyosabb ítéletet 
szabták ki rá, hiszen a szentség semmibe vétele szembe fordulást jelentett 
Istennel. A Német Lovagrend 1394. évi rendelkezése már ezt a teológiai és 
kánonjogi tartalmat ültette át a büntetőjogba. Ugyanakkor ez a törvény azt is 
mutatja, hogy a szóban forgó bűncselekmény és a hozzá kapcsolódó pogány 
kultúra a 14. század végén még viszonylag gyakran előfordulhatott a lovag-
rendi államban. Ezt erősíti Ulrich von Jungingen nagymester 1408. évi ren-
delkezése is, amelyben elrendelte, hogy az országban minden varázslót, sá-
mánt, feketemágust, garabonciást halállal kell büntetni. Szinte megismételte 
Siegfried von Feuchtwangen nagymester egy évszázaddal korábbi törvényét, 
amiből arra következtethetünk, hogy a pogány hiedelmek, rítusok, és a szer-
tartásokat, áldozatokat bemutató pogány papok még ekkor is léteztek.22  Ilyen 
papokról vagy sámánokról már a Német Lovagrend és Pomesania, Warmia 
valamint Natangen törzsei között megkötött 1249. évi christburgi békeszer-
ződésben is olvashatunk, amikor a poroszok ígéretet tettek arra, hogy a jövő-
ben nem lesznek többé tulisszjaik és ligasjaik (non habeunt de cetero 
Tulissones vel Ligaschones), akik valójában hazug képmutatók, s kiérdemlik 
a Pokol kínjainak büntetését.23 

1428-ban egy Heinrich Vorringer nevű karthauzi szerzetes azt írta a nagy-
mesternek, hogy a Poroszországban a porosz lakosság nem nagyon követi a 
keresztény hitet és a tízparancsolatot, hanem inkább az ősi isteneket és az 
örökké égő tüzet tisztelik.24 Az 1434. évi rendi gyűlés többek között vallási 
kérdésekkel is foglalkozott, s előírta, hogy minden földbirtokos köteles oda-
figyelni arra, hogy parasztjaik megtartsák a keresztény hit előírásait, illetve 
köteles fellépni a pogány kultuszokat életben tartó varázslókkal, sámánokkal 
szemben.25 Az 1440-es évek elejéről származó lovagrendi vizitátori jelenté-
sek ugyancsak arról számoltak be, hogy Poroszország számos vidékén, s 
különösen a keleti területeken, a lakosság elutasító magatartást tanúsított a 
kereszténységgel szemben.26 Az 1418-ban íródott Collatio episcopi 
warmiensis két pogány porosz istent is említett név szerint: Patollost és 
Patrimpét.27  Az 1445. évi frauenburgi tartományi rendi gyűlés ismét határo-
zatot fogadott el a pogányság felszámolásáról. Megbocsáthatatlannak nyilvá-

                                                           
22 TOEPPEN, M. i.m. 342. 
23 PUB I,1. Nr. 218. 
24 TOEPPEN, M. i.m. 343. 
25 Uo. 343. 
26 Uo. 344. 
27 KROLLMANN , Ch.: Das Religionswesen des alten Preußen. In: Altpreußische Forschungen 
   Bd. 4. 1927. 5–19.; BIEZAIS, H.: i.m. 314–318. 
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nította a varázslást, jóslást, a különféle pogány rítusokat, szertartásokat, mert 
azok életben tartják a pogány hitet. Egyúttal megtiltotta, hogy az erdőkben, 
vagy réteken gyűléseket, ünnepségeket tartsanak, mert azok alkalmat adnak a 
pogány áldozatokra, illetve a szent ligetek vagy erdők kultuszának gyakorlá-
sára.28 1474-ben maga a pápa, IV. Sixtus írta azt, hogy Samland földjén még 
mindig előfordulnak pogány kultuszok és szertartások.29 Néhány évtizeddel 
később, 1482-ben a bartensteini rendi gyűlésen ismét napirenden szerepelt a 
poroszországi pogányság kérdése. Újra elrendelték, hogy a földbirtokosok 
kötelesek gondoskodni arról, hogy parasztjaik templomba járjanak, s meg-
tartsák a keresztény hit előírásait. Emellett újra megtiltották a varázslást és a 
pogány szertartásokat.30 Az ismétlődő tiltások azok hatástalanságát mutatták, 
a ezt a kora újkor elejéről származó források is megerősítették. 

A nagymester szolgálatában álló Erasmus Stella 1500 táján azt írta, hogy 
Poroszország keleti, északkeleti részein még ekkor is szokásban volt a halot-
tat fegyvereivel, használati tárgyaival, sőt lovával együtt eltemetni vagy el-
hamvasztani.31 Már az 1249. évi christburgi szerződés megtiltotta az ilyen 
pogány temetkezést.32 Hermann von Wartberge: Chronikon Livoniae című 
művében ugyanilyen temetési szertartást örökített meg, amikor beszámolt 
arról, hogy 1377 májusában Algirdas litván nagyfejedelmet pogány szokás 
szerint kincseivel, lovaival együtt hamvasztották el.33 Az írott forrásokat 
régészeti leletek is alátámasztják: Samland földjén olyan középkori sírt is 
feltártak, amelyekbe lóval s gazdag sírmelléklettel temették el az elhunytat.34 

Simon Grunau, 16. századi krónikás szerint a poroszok még ekkor, az 
1500-as évek első harmadában is gyakorolták ősi hitüket, tisztelték istenei-
ket, a napot, a holdat és a csillagokat. Szent állatként tisztelték a kígyókat, a 
házaikat oltalmazó, ott élő házi kígyókat pedig tejjel és tojással táplálták.35 A 
szláv és a balti népek körében általános hiedelem volt, hogy minden házhoz 
tartozik egy védelmező, kígyó alakját magára öltő házi szellem, az ún. „házi 
kígyó”, akit tejjel és tojással etettek. Úgy hitték, hogy a ház szerencséje, bol-

                                                           
28 TOEPPEN, M. i.m. 349. 
29 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. Hauptabteilung, Historisches Staatsarchiv 
Königsberg, Urkunden, Schieblade LII, Nr. 16. 
30 TOEPPEN, M. i.m. 350. 
31 Erasmi Stellae Libonothani: De Borussiae antiquitatibus libri duo. In: SRP IV., 292–293. 
32 PUB I,1. Nr. 218. 
33 Hermann von Wartberge: Chronicon Livoniae. In: SRP II. 113. 
34 La BAUMME, W.: Ein spȁtpreussische Reitergrab mit Helm und verziesten Lanzen aus 
Ekritten, Kreis Samland. In: Altpreussen IV. H. 4. (1940) 
35 GRUNAU, Simon: Preussische Chronik. Hg. Perlbach, M.−Philippi, R.−Wagner, P. Bd. I–III., 
Leipzig, 1876–1896. itt: III. 1. cap. 3. 
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dogulása szoros összefüggésben áll a házi kígyóval, amit nem szabad bánta-
ni, mert szerencsétlenség éri a családot. A házat őrző kígyó alakja lényegé-
ben egész Európában ismert, azaz mindenhol a kereszténység mellett tovább-
élő pogány hiedelem maradt.36 Siegmund von Herberstein, császári követ 
1517-ben Litvánián keresztül utazott Moszkvába, s ugyancsak beszámolt 
arról, hogy a litvánoknál a házban, a tűzhely közelében tanyázik a házi kí-
gyó, s jelenléte biztosítja az ott élőknek az istenek jóindulatát.37 Lucas David, 
ugyancsak 16. századi poroszországi történetíró, Preussische Chronik című 
művében szintén részletesen szólt a pogány hiedelmek továbbéléséről, és 
konkrét esetekről is beszámolt, melyeknek szemtanúja volt. Samland partjai-
nál például azt látta, hogy közel tucatnyi halász Gardoatisnak, a szelek és 
vizek pogány istenének a sikeres halászatért egy disznót áldoztak, az első 
halat pedig, amit kifogtak, elégették Curche, a termékenység, termés, bőség 
istenének tiszteletére.38 Curche neve már az 1249. évi christburgi oklevélben 
is szerepelt, akinek a pogány poroszok évente egyszer, a betakarítás után a 
különböző terményekből „bálványokat” emeltek.39 1520-ban, ugyancsak 
Samland tartományban, egy Baltin Supplit nevű „Waideler” tűnt fel, aki sá-
mánként áldozatokat mutatott be: egy tó partján fekete bikát ölt le a pogány 
istenek tiszteletére és a jelenlévők 2 Tonne sörrel ünnepelték őseik hitét.40 A 
késő középkori Poroszországban az írott forrásokban általában a „Waidler” 
névvel illették a pogány szokásokat életben tartó „papokat”, sámánokat.41 
Egy 1531-ből származó leírás szerint Samland földjén, Pobethen térségében 
6 falu népe gyűlt össze, és egy disznót áldoztak valamelyik pogány istennő-
nek.42 Pekollosnak, a halál és pusztulás istenének Kelet-Poroszországban 
még a 17. században is ősszel ló- és marhafejeket tűztek karókra az erdők-
ben.43 Az ősi pogány hit és kultúra generációról generációra öröklődött, s 
ennek az önálló porosz nyelv volt a legfontosabb közvetítő közege. Kelet-

                                                           
36 Magyar néprajz VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Főszerk. DÖMÖTÖR Tekla, szerk 
HOPPÁL Mihály, (Folklór 3.) Budapest,, 1990., 561., ZIESEMER, W.: Tiere im ostpreußischen 
Volksglauben. In: Annales Academiae scientiarum Fennicae, Bd. 30. 1934. 
37 ZIMMERLING , D. i.m. 88., Herberstein követjárásáról ld. SZVÁK  Gyula: Moszkóvia és a Nyugat. 
Budapest, 1988., 83. 
38 DAVID , Lucas: Preussische Chronik. Bd I–II. Hg. E. Hennig, Königsberg, 1812, itt: II. 116. 
39 PUB I,1. Nr. 218. 
40 TOEPPEN, M. i.m. 211. 
41 Acten der Stȁndetage Preußens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. Bd. II. Hrsg. 
TOEPPEN, M. Königsberg, 1880, 664. 
42 WENSKUS, R.: Kleinverbȁnde und Kleinrȁume bei den Preußen des Samlandes. In: Uő: 
Ausgewȁhlte Aufsȁtze zum frühen und preußischen Mittelalter. Festgabe zu seinem siebzigsten 
Geburtstag. Hrsg. Patze, H. Sigmaringen, 1986, 276. 
43 TOEPPEN, M. i.m. 313. 
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Poroszországban a kora újkorban, a 16. sőt 17. században is még széles kör-
ben élt a porosz nyelv, s olyannyira elterjedt, általánosan használatos volt, 
hogy 1561-ben még külön porosz nyelvű lutheránus katekizmus is készült.44 
A Német Lovagrend, vagy a püspökségek tisztségviselői századokon át tol-
mácsok segítségével érintkeztek porosz alattvalóikkal. Az oklevelekben ép-
pen emiatt, többször is említenek tolmácsokat. Siegfried samlandi püspök 
1296. július 15-én kelt oklevelében például egy Albert nevű tolmács szere-
pelt.45 1333. január 2-án Johann, samlandi püspök tolmácsának, Nikolausnak 
egy kisebb birtokot adományozott.46 A lovagrendi államban a katolikus pa-
pok latinul vagy németül prédikáltak, amit a porosz népesség csak tolmács 
segítségével érthetett meg. A keresztény tanok így nem váltak, nem válhattak 
a mindennapi élet részévé, azt sokkal inkább a pogány kori hősmondák, éne-
kek, szokások s értékek határozták meg.47 Már az 1449.évi ermlandi egyház-
megyei zsinat úgy foglalt állást, hogy ahol lehet, ott a tolmácsok helyett po-
rosz származású káplánok, vagy poroszul is beszélő papok legyenek a plébá-
niákon.48 

A pogány hiedelmek továbbélését település- és földrajzi nevek is megerő-
sítik. Curche isten kultuszának emlékét például a középkor végén még mező- 
és településnevek (Kurchenfeld, Kurschen) őrizték. Perkunos isten tiszteletét 
olyan falu- és mezőnevek bizonyítják, mint például Perkunsdorf vagy 
Perkunsfelde.49 

Abban, hogy a porosz nyelv és ősi pogány kultúra, hiedelemvilág egészen 
az ellenreformáció koráig, a 17. századig tovább élt, nagy szerepe volt annak, 
ahogyan a Német Lovagrend ezt a területet uralma alá vonta. A lovagrend a 
kezdetektől igyekezett adományokkal, kiváltságokkal minél több porosz elő-
kelő családot a maga oldalára állítani. Ez a politika Samland földjén olyany-
nyira sikeresnek bizonyult, hogy itt nem is folytak komolyabb harcok, a 
sembik törzse elfogadta a Német Lovagrend politikai fennhatóságát. Egysé-
ges etnikai tömb, zárt porosz településterület volt még a 15. század végén, 

                                                           
44 DAVID , L. i.m. Bd. I. 68. 
45 Neues preussisches Urkundenbuch. Bde. I–III., Hrsg. WOELKY, C. P.–MENDTHAL, H. Leipzig, 
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243. 
48 TOEPPEN, M. i.m. 340. 
49 HERMANOWSKI, G.: Ostpreußen. Augsburg, 1996. 324–326.; ZIMMERLING , G. i.m. 86–87. 
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16. század elején is.50 Amikor 1299-ben a königsbergi komtúr összeíratta 
Samlandban a lovagrendhez hű, katonáskodó birtokos porosz szabadokat, 
egyedül a tartomány területének harmadát kitevő samlandi püspökségből 92 
név maradt fenn.51 Az itteni poroszok lojalitása oly szilárd volt, hogy amikor 
a lovagrendi állam világi földbirtokosainak jelentős része (többségükben 
német származásúak), valamint a nagy kereskedővárosok (melyek polgársága 
szintén német volt) létrehozták az ún. Porosz Szövetséget,52 s 1453-ban fegy-
veresen is szembe fordultak a Német Lovagrenddel, Samland világi birtoko-
sainak 90%-át kitevő porosz földbirtokosoknak csak alig 4%-a csatlakozott 
ehhez a rendi szövetséghez és felkeléshez, a többiek mind a Rend hűségén 
maradtak. Ennek fő oka az volt, hogy a lovagok megelégedtek a poroszok 
politikai lojalitásával és formális megkeresztelkedésével, s nem avatkoztak 
be a hétköznapok szintjén továbbélő ősi hagyományokba, szokásokba. A 
lovagrendi államnak ez a sajátossága tette lehetővé a pogány hiedelmek to-
vábbélését egészen a 17. század második feléig.53 
 
 
László Pósán 

Das Weiterleben des heidnischen Aberglaubens 
im mittelalterlichen Preußen 

 
Auf Grund der Quellen kann man feststellen, nachdem die heidnischen 
Preußen unter die Herrschaft des Deutschen Ordens geraten waren, nahmen 
sie formell das Christentum an, aber in der Wirklichkeit bewahrten sie ihre 
alten Gebräuche und ihren alten Glauben. Es gab mehrere Verordnungen die 
vorschrieben, dass sich die Adligen (unter denen es etliche von preußischer 
Herkunft gab) darum kümmern mussten, dass ihre Bauer sonntags in die 
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Kirche gingen. Die mehrmaligen Verbote beweisen aber ihre Unwirksamkeit. 
Die preußische Sprache, die alte heidnische Kultur und der alte Glaube 
lebten bis zur Reformationszeit fort. Der Grund hierfür war, dass sich der 
Deutsche Orden mit der politischen Loyalität und der formellen Taufe der 
eroberten Preußen zufriedenstellte, mischte sich aber in die alten Gebräuche 
des Alltagslebens nicht ein. 




