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Pósán László:

A NÉMET LOVAGREND LEGKORÁBBI POROSZORSZÁGI 
ERŐDÍTMÉNYEIRŐL (1230-1242)

A címben jelzett 12 éves időkeretet elsősorban az teszi indokolttá, hogy a 
Német Lovagrend poroszországi tevékenysége lényegében 1230-ban vette kez
detét. Ennek lendületét azonban átmenetileg megtörte az 1242-ben kirobbant 
nagy porosz felkelés, a Swantopolk pomerániai herceggel ugyanebben az évben 
kezdődött hatéves háború viszont már a Rend poroszországi létét is fenyegette. 
Abban, hogy a Német Lovagrend átvészelte, sőt győztesen került ki ebből a 
súlyos krízisből, az előző 12 éves időszakban felépített várak és erősségek is 
fontos szerepet játszottak.

A Német Lovagrend kulmerlandi és poroszországi megtelepedéséről tudósító 
régi források igen eltérően szólnak a katonai védelemhez, majd a porosz terüle
tek ellen irányuló expanzióhoz kapcsolódó várak és erősségek alapításáról, 
felépítésének idejéről. Peter von Dusburg „Cronica terre prussie” című munká
jában a Rend első váraként Vogelsanck szerepel, amely egy dombon épült.1 
Dusburg erről kifejezetten úgy ír, mint „de primo castro fratrum domus Theuto- 
nice, quod dicebatur Vogelsanck”2, s Dusburg nyomán szinte szóról szóra ezt 
írta a Rend 15. századi krónikása, Nicolaus von Jeroschin is a „Kronike von 
Pruzinlant” című munkájában: „Diz ist von der êrstin bűre der brûdre des 
dûtschin hús is, dî dâ híz Vogilsanc”3. A Régebbi Olivai Krónikában olvasható 
-  amely egyúttal Dusburg számára is forrásként szolgált4 -, hogy a Konrád 
mazóviai herceghez küldött lovagrendi követ, Konrad von Landsberg, a betörő 
poroszok ellen védelmül a Visztula bal partján egy dombon, Thorn városával 
szemben a herceg támogatásával felépítette Vogelsanck várát.5 A krónika sze
rint mindez az 1226. esztendőben történt.6 A „Canonici Sambiensis Epitome 
Gestorum Prussie” -  amely ugyancsak fontos forrás volt Dusburg számára7 -  a 
Cap. 4. Magistri generales című részben a következő olvasható: „Quartus 
Hermannus de Salza. Tempore istius magistri venerunt fratres Prusiam edifi- 
cantes Vogilsanc anno domini MCCXXVI."S Mindezek ismeretében nem meg
lepő, hogy Dusburgnál is az 1226. évi dátum szerepel. Marian Turnier elképzel
hetőnek tartja, hogy a Lengyelországba küldött lovagrendi követek ezen kis
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erősség felépítésével -  à Konrád herceggel folyó tárgyalásokhoz kapcsolódóan 
-  egyfajta „állandó képviseletet” hoztak létre a kulmerlandi határ mellett.9

A Német Lovagrend csapatainak tényleges megjelenése Hermann Balk 
Landmeister vezetésével Kulmerland területén azonban csak a Konrád herceg
gel történt megállapodás utánra, 1230-ra datálható.10 Hermann Balk, mielőtt 
megkezdte volna a Rendnek adományozott Kulmerland megtisztítását a porosz 
portyázóktól, Vogelsanck közelében -  a Visztula folyása mentén lejjebb -  
ugyancsak a bal parton katonai kiinduló bázisnak építtetett egy másik várat is, 
Nessaut.11 A Régebbi Olivai Krónika szerint a „de edificacione castri Nesso- 
vie"12 kérdésében -  miként az első vár esetében is -  Konrád herceggel meg
egyezve s annak támogatásával történt az építkezés.13 A folyó bal partján 
létesített két erősségre támaszkodva Hermann Balk Landmeister {provinciális 
magister) a Rend lovagjaival, Konrád herceggel és más hívő zarándok keresz
tessel {et aliis fidelibus peregrinis) 1231-ben átkelt a Visztulán a kulmi partra, 
s felépítette Thorn várát. Az évszámot tekintve nincsen eltérés az elbeszélő 
források (mint például Dusburg,14 vagy az Olivai Krónika15) és a különböző 
évkönyvek (Annalista Thorunensis,16 Canonici Sambiensis Epitome Gestorum 
Prussie,17 Annales Silesiaci Compilati,18 Annales Golubienses19) híradásai kö
zött.

Thorn esetében az első két várral összehasonlítva jelentős különbséggel 
találkozunk. Míg Vogelsanckotés Nessaut illetően semmilyen előzményről sem 
tudósítanak a források, addig Thornnál a legtöbb leírás megemlékezik arról, 
hogy korábban itt már volt egy-megerősített katonai település. A Régebbi Olivai 
Krónika az első lovagrendi vár, Vogelsanck kapcsán említi azt, hogy vele 
szemben fekszik „civitas Thorn".20 Az Annalista Thorunensis is úgy fogalmaz, 
hogy Thorn városát a régi Thorn helyén építették fel: ,q\nno 1231 civitas Thorn 
edificata est circa Antiquum Thorn".21 Azt, hogy Thorn helyén már a Német 
Lovagrend előtt is volt település, a régészeti kutatások is megerősítik. Ezek 
szerint az ún. régi Thorn egykori erődített szláv település lehetett.22 A Visztula 
mindkét partján létrehozott katonai erősségek már azt jelezték, hogy a Német 
Lovagrend a porosz területek legfontosabb (a tengerrel, s így az északnémet 
kereskedővárosokkal és a birodalommal is összekötő) vízi útját ellenőrzése alá 
akarta vonni.23 Kulmerland és Poroszország területén a vár- és településszerke
zet kialakulásában a fő szerepet a folyók játszották. A térség nagyrészt erdővel 
borított terület volt, ahol a közlekedés fő útjait éppen a folyók jelentették.24

Thorn megalapítása után egy évvel a lovagrend és a pogányok ellen keresztet 
és fegyvert ragadó nyugati lovagok felépítették Kulm várát és városát. Ez az új 
lovagrendi erősség szintén történeti gyökerekre épült: Thornhoz hasonlóan ez 
is egykori szláv település volt.25 „Cum hiis peregrinis, dum venirent Thorun, 
fráter Hermannus magister edificavit castrum et civitatem Colmensem anno 
domini MCCXXX11 in eum locum, ubi nunc situm est castrum antiquum"26 -  
olvasható Dusburg krónikájában. Az Annalista Thorunensis szinte szó szerint 
azt írja, amit Thornról: ,/tnno 1232 civitas Culmen edificata est circa Antiquum
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castrum”} 1 A Régebbi Olivai Krónika szerint 1231-ben, amikor a Német 
Lovagrend megkezdte előrenyomulását a Visztula jobb partján, a poroszok 
megerősítették azt a helyet, ahol „ubi nunc est antiquum Colmen”.2& A kulmi 
várnak és más váraknak a Német Lovagrend megjelenése előtti létezéséről IX. 
Gergely pápa oklevelei is tanúskodnak. A pápa 1230. január 12-én megerősítette 
a Rendnek tett adományokat: „Nuper siquidem dilectus filius Hermannus Ma
gister Domus sancte Marie Theutonicorum in nostra proposait presentia cons- 
titutus, quod Nobilis vir C. Dux Polonie Castrum Colme cum pertinentiis suis, 
et quedam alia castra in Prutenorum confinio domui vestre pia liberalitate 
concessit, adiciens, quicquid de terra illorum per vos et coadiutores vestros 
poteritis obtinere..."29 A „castrum, quod Colme dicitur” formula IX. Gergely 
1230. szeptember 12-i oklevelében is előfordul.30 Egy 1222-ből származó 
oklevél ugyancsak említ Kulmban várat és elővárat, amelyről az egész Kulmer- 
land a nevét kapta. Az oklevél szerint ez a vár a poroszok által már hosszú ideje 
„teljesen elpusztíttatott”. Újjáépítését Christian, Poroszország kinevezett püs
pöke kezdte szorgalmazni,3' aki a kulmi várat szerette volna egyházi-püspöki 
székhellyé kiépíteni.32 A püspök azonban nem rendelkezett ehhez megfelelő 
katonai erővel, így a Piast hercegek poroszok elleni 1222. évi katonai akcióját 
követően Szakállas Henrik sziléziai herceg vette át Kulm várának őrzését.33 
Nem meglepő, hogy a sziléziai herceg környezetében 1223-ban feltűnt egy újabb 
személy: „Stephani de Chelmen ... castellanis”.34 A Piast hercegek következő 
évi kulmerlandi hadjáratát követően azonban Szakállas Henrik kérte a sziléziai 
csapatok mentesítését a kulmi vár őrzésétől. Helyüket közös lengyel haderő 
foglalta el, 1224-ben azonban a betörő poroszok lemészárolták ezt a védősere
get. Ezután a porosz végeknél megszűnt a közös lengyel határvédelem. Felte
hetően ez is jelentősen hozzájárult a Német Lovagrend 1226. évi behívásához.35

Az időben egymáshoz nagyon is közel eső várépítéseken nem kőépítkezése
ket kell értenünk, hanem csak annyit, hogy a sík vidékek jellegzetes építőanya
gaiból (agyag, föld, fa) a Német Lovagrend átalakította és megerősítette a régi 
szláv vagy porosz erődítményeket.36 Kulm és Thorn tényleges körülfalazása 
csak 1270 körűire történt meg, nagy valószínűséggel 1250 és 1270 között.37

A lovagrend katonai expanziója a Visztula és a Nógat folyók mentén a tenger 
irányába haladt. Sikere azonban azon múlott, hogy milyen mértékben tud a 
poroszok elleni harcba külső erőket s támogatókat bevonni. 1233 júniusában 
Hermann Balk Landmeister Breslau-ban egy oklevelet állított ki, amelyben a 
Rend sziléziai birtokait érintő telepítési akció lebonyolításával bízta meg Nems- 
lau káplánját.38 Ebből arra következtethetünk, hogy a Sziléziában tartózkodó 
lovagrendi elöljáró Szakállas Henrik sziléziai herceg támogatását igyekezett 
megszerezni a porosz háborúhoz. Hermann Balk ügyes diplomáciával elérte azt, 
hogy 1233 októberében Kulmban Szakállas Henrik és Konrád mazóviai herceg 
békét kötött egymással. A Piastok részvételével vált lehetővé a poroszok elleni 
téli támadás,30 amely a Sirgune-folyó melletti nagy győzelemmel végződött.40 
A hadjáratot a Quidino szigettel majdnem szemben fekvő helyen a Rend által
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kialakított előretolt katonai bázison 1233-ban Marienwerder várának felépítése 
előzte meg.41 Az építkezést feltehetően egy elfoglalt régi porosz favár, Kis-Qui- 
din védelmezte,42 amely minden bizonnyal a Dusburg által is említett Quidino- 
szigeten lehetett. A Régebbi Olivai Krónika szerint a Német Lovagrend a 
keresztes zarándokokkal (cum.peregrinis) együtt azon a helyen, amelyet Quetzin 
néven neveznek, építette fel Marienwerder várát.43 Quidin és Marienwerder 
azonban két külön vár kellett hogy legyen. Ezt például az is bizonyítja, hogy 
Hermann Balk Landmeister 1236-ban eladományozta hívének, Dietrich von 
Tiefenau-nak Kis-Quidin várát (castrum, quod dicitur parvum Quedin), az 
oklevél kiállítási helyeként pedig Marienwerder szerepel.44

A pomesaniai poroszok elleni 1233/34. évi hadjárathoz a Piast hercegeken 
kívül a magdeburgi őrgróf (peregrinando nobilis homo Burgravius de Mayde- 
burg) is csatlakozott.45 Feltehetően elsősorban őt és a német kereszteseket kell 
érteni a Régebbi Olivai Krónika következő megjegyzésében: „...fráter Herman- 
nus praedictus cum auxilio peregrinorum anno Domini MCCXXX1V aedificave- 
runt Radim castrum”,46 Ez az új vár Kulmerland és Pomesania határvidékén 
épült, azon a helyen, ahonnan a poroszok a leggyakrabban törtek a kulmi 
földre.47 Míg a korábbi várak elsősorban a vízi utak biztosítására épültek, addig 
a castrum de Redino már a katonai előrenyomulás hátországául szolgáló Kul
merland határait védelmezte. A lovagrend expanzióját az évente ismétlődő 
keresztes hadjáratok tették lehetővé. 1234-ben Heinrich meisseni őrgróf érkezett 
keresztesek élén Poroszországba, s „Pomesania egész területét feldúlta” (totam 
terram Pomezaniae vastavit).4& 1235 őszén feltehetően Szakállas Henrik is 
vezetett hadjáratot Poroszországba a sziléziai és kis-lengyelországi lovagság 
részvételével, mert egy oklevél ebben az időben Quidin közelében említi a 
herceget.49 1235/36 tájára befejeződött Pomesania meghódítása.50 Ekkor azon
ban már olyan jelek is mutatkoztak, amelyek azt jelezték, hogy a lengyel és 
pomerán hercegek, valamint a Német Lovagrend közötti viszony kezdett elhi- 
degülni. Ez a Rend azon törekvéseire vezethető vissza, hogy Kulmerlandon 
megpróbálta kikerekíteni birtokállományát (ez szükségszerűen viszályt okozott 
Konrád mazóviai herceggel, ill. azon lengyel méltóságokkal, akiknek szintén 
voltak itt birtokai) és ellenőrzése alá kívánta voni a Visztula vízi útját. A folyó 
mellett azonban más birtokok is voltak, amelyek akadályozták a lovagok ilyen 
irányú terveit. Az 1235/36 tájára kialakult pomerániai belső viszály (Swanto- 
polk danzigi herceg ellen fordultak fiatalabb testvérei) arra bátorította Hermann 
Balkot, hogy katonai erővel megszállja Zantirt (Christian püspök azon birtokát, 
amelyet Swantopolk hercegtől kapott, s a Visztula partján feküdt), majd a 
Visztula torkolatánál az egyik folyóágban a Swantopolk területén fekvő Prinz- 
laff-ot is.51 Arról, hogy a támadó fél a lovagrend volt, a korszak két legfontosabb 
forrása, a „Relatio de Hermann de Salza” és Dusburg krónikája egyaránt hallgat. 
A katonai erővel megszerzett pozíciók Swantopolk herceg fegyveres erejét 
tekintve ekkor még igen bizonytalannak látszottak, ezért Hermann Balk a 
Nogat-folyó és a mai Visztula-öböl partvidékének megszállását is erőteljesen
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szorgalmazta. A források szerint a torkolatvidék porosz területének, azaz Poge- 
sania meghódítását követően a Rend az Ermland elleni támadást tervezte. 
1237-ben Elbing várának és városának megalapítása is ezzel függött össze.52 Az 
új alapításban nagy számban vettek részt lübecki polgárok.53 Elbing helyének 
kiválasztása sem volt előzmények, történeti gyökerek nélküli. Nagy Alfréd 
angol király (887-901) uralkodásának utolsó éveiben egy Wulfstan nevű angol
szász utazó járta be a Visztulától keletre eső térséget. Beszámolójában leírta, 
hogy itt ered az Ilfing (Elbing-folyó), s hogy ennek a partján egy Truso nevű 
kereskedőváros fekszik.54 Elbing minden bizonnyal a régi piachely közelében 
épülhetett fel. Ebben az időben Swantopolk még nem volt olyan helyzetben, 
hogy sikeres ellenakcióval válaszoljon a Német Lovagrend provokációjára, mert 
a testvéreivel való belső konfliktust Michael Leslau püspöke és Kázmér Kujávia 
hercege (Konrád mazóviai herceg fia) is kihasználta.55 A politikailag elszigete
lődött danzigi herceg a lovagrend fenyegetésének leginkább kitett sambiai, 
ermlandi és natangeni porosz törzsekkel kötött szövetséget (cum paganis Samie, 
Warmie ac Natangie).56 1 238 őszének végére Swantopolk győzelmet aratott 
lázongó testvérei felett. A harcok ezen fázisában még semmilyen jele sincs 
annak, hogy a Német Lovagrend aktívan részt vett volna a danzigi herceg elleni 
küzdelemben.57 Ez idő tájt a lovagok feltehetően az Elbing ellen támadó poro
szok visszaverésével voltak elfoglalva.58 Ez a támadás nyilvánvalóan Swanto- 
pplk és poroszok közötti összehangolt tevékenységből származott. 1238. június 
11-én a pomerániai-lovagrendi határ közelében fekvő Schwetz-ben átmenetileg 
megegyezett egymással Swantopolk és Hermann Balk.59 Ez lehetővé tette a 
lovagoknak a porosz hódítások újbóli megindítását, amelyek elsősorban még 
Elbing és a vízi utak biztonságának megteremtését szolgálták. Ezt jelzi Balga 
várának felépítése is 1239-ben a Visztula-öböl tengeri kijáratával szemben.60 
Az 1239. évtől kezdődően a Rend expanziója már a porosz törzsek többségét 
érte.61 A nagyarányú katonai akciók hátterében az állt, hogy a livóniai Kardhor
dó Rend egyesült a Német Lovagrenddel. Ennek következtében a lovagok 
politikájának fő iránya az lett, hogy minél hamarabb összeköttetést teremtsenek 
Poroszország és Livónia között.62 A Visztula-öböl partján több kisebb várat is 
építettek ebben az időszakban. Dusburg krónikájában például „castrum Engels- 
bergk”, „castrum dictum Parte gal”, „castrum dictum Snickenbergk” szere
pel.63 Dusburg beszámol arról is, hogy ebben az időszakban Ottó braunschweigi 
herceg érkezett egy keresztes had élén a Német Lovagrend megsegítésére.64

Ermland (Warmia) meghódítása után Natangen és Barten következett. 
1240/41-ben a Rend itt is nagyon gyorsan favárakat létesített: „...edificaverunt 
in terra Nattangie circafluvium dictum Caustere Crucebergk, in terra Barthensi 
tri castra Barthenstein, Wisenburgk et Resel.”65 Ugyancsak ebben az időben 
Ermlandban felépítették Braunsberg és Heilsberg várát.66 Dusburg a krónikájá
ban megjegyzi azt is, hogy a Német Lovagrend várain kívül a Németországból 
érkezett nemesek és birtokosok is építettek maguknak várakat földjeik és javaik 
védelmére, de ezeknek már nem közli a nevét.67
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Az 1242 késő őszén kirobbant porosz felkelés és a Swantopolk herceggel 
kitört háború megtörte a lovagrend katonai lendületét,68 sőt maga a Rend került 
szorongatott helyzetbe. E háború okainak, történetének és következményeinek 
a taglalása azonban már egy másik tanumányt igényelne.
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László Pósán:

THE EARLIEST PRUSSIAN FORTRESSES OF 
THE TEUTONIC ORDER

On the basis of contemporary chronicles and records the essay details the 
fortress -  building activity of the Teutonic Order at the time of its appearance 
in Prussia (1230) and the decade after. Fortresses contributed a lot to its survival 
and even winning the war against Swantopolk, Prince of Danzig, as well as the 
1242 Prussian revolt. The author establishes that the fortresses -  numerous and 
built close together in time -  were not made of stone, but apparently of earth 
and wood. The Teutonic Order began to reconstruct its fortresses into stone 
buildings only at the end of the 13th century. The earliest stone fortresses of the 
Order were erected along the River Vistula and at the sea, i.e. the main routes 
of traffic and transportation. The most important record referring to the period, 
the „Cronica terre prussie” by Peter von Dusburg mentions that not only the 
Teutonic Order, but German secular nobles also built fortresses for the defence 
of their Prussian land and property.
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