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Pósán László:

A POROSZORSZÁGI EGYHÁZSZERVEZET KIÉPÜLÉSE
A 13. SZÁZADBAN

A világi főhatalomra törő gregoriánus pápaság sokirányú térbeli tájékozódá
sa következtében a kereszténység kiterjesztését, a még pogány népek megtérí
tését is feladatának tekintette, olyan feladatnak, amely az egyház súlyát és 
hatalmát volt hivatott növelni. E politika jegyében a térítés összekapcsolódott 
az egyházi intézményrendszer kiépítésével, sőt sok esetben az egyházszervezet 
elvi deklarált megteremtése időben megelőzte a tényleges missziós tevékenysé
get. A balti térség egyháztörténete jól illusztrálja a felülről szorgalmazott térítés 
eme sajátosságát.

A Series episcoporum culmensium tanúsága szerint Poroszország első püs
pökévé a Kúria egy cisztercita szerzetest, bizonyos Christianust nevezett ki, 
akinek Konrad mazóviai herceg 1222-ben Kulmerland földjén birtokot is ado
mányozott.1 Az új püspök feladata a pogány porosz törzsek megtérítése lett, de 
a poroszok néni sok hajlandóságot mutattak a keresztény hit felvételére, sőt 
rablótámadásaikkal állandóan fenyegették a határterületeket s lehetetlenné tet
ték az egyházszervezet kiépítésének első lépéseit is. Konrád hercegnek és 
Christian püspöknek egyaránt a határok védelme volt a fő gondja. A rigai püspök 
által alapított, Livóniában sikeresen tevékenykedő Kardhordó Rend mintájára a 
herceg is és a püspök is szerzetes lovagokra kívánta bízni a pogányok elleni 
harcot és a fegyveres térítést, annál is inkább, mert a békés, ún. „szómisszió” a 
porosz földeken láthatóan kudarcot vallott. A pápa és a császár támogatását 
egyaránt élvező Német Lovagrend tűnt erre a legalkalmasabbnak, mivel a nagy 
katonai rendek, a templomosok és a johanniták ereje a Szentföldön volt lekötve, 
a még újonnan szerveződött német rend pedig 1222 után egyre feszültebb 
viszonyba került II. András magyar királlyal, ami már a rend barcasági birtokait 
is veszélyeztette.2 A kölcsönös óvatos érdeklődés első kézzelfogható jele a 
Rocznik Swietokrzyski leírása alapján 1224-ben hét német lovag thoruni látoga
tása volt.3

Az Erdélyből 1225 nyarán kiűzött4 Német Lovagrend nagymesterét, Her
mann von Salzát 1225/26 telén Itáliában Konrád mazóviai herceg és Poroszor
szág kinevezett püspökének, Christiannak a követei keresték fel azzal a céllal,
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hogy a poroszok támadásai által fenyegetett határterületek védelmére a rend 
behívásáról tárgyaljanak.5 Konrád herceg a segítségnyújtás fejében felaján
lotta a lovagoknak Kulmerlandot.6 Hermann von Salza az erdélyi rossz 
tapasztalatokból tanulva azonban óvatos és körültekintő módon járt el. Meg
felelő garanciákat akart az adomány sérthetetlenségére vonatkozóan, s ezért 
mintegy négy évig folytak a tárgyalások a lengyel herceggel, végülis a 
lovagok számára kedvező eredménnyel: 1230. június 30-án megkötötték az 
ún. kruschwitzi szerződést, amelyben Konrád herceg lemondott minden Kul
merlandot illető joghatóságáról.7 Hermann von Salza a későbbiekben ezt a 
szerződést többször is megerősíttette a pápával, a herceggel és annak fiával, 
Kazimirral is.8

A kruschwitzi szerződést követően további tárgyalások folytak a Német 
Lovagrend és Christian, Poroszország püspöke között. Az utóbbinak Konrád 
herceg jóvoltából szintén voltak Kulmerlandon birtokai és egyházi joghatósága, 
püspöki hatásköre ide is kiterjedt, ezért nehezen rendezték a vitatott kérdéseket. 
A rend behívásának elősegítésére, 1228-ban Christian lemondott Kulmerland 
tizedbevételéről a lovagok javára.9 Két évvel később, az 1230 januárjában kelt 
leslaui oklevélben a leslaui és a ladi cisztercita apátok azt írják, hogy a lovagok 
adják vissza a püspök birtokait, ismerjék el Christiant urukként és az ő zászlaja 
alatt hadakozzanak.10 Ebből az oklevélből arra következtethetünk, hogy a rend 
-  feltehetően katonai-stratégiai indíttatásból -  a püspök több birtokát megszáll
ta, amelyek valószínűleg amúgy is ki voltak téve a poroszok támadásainak. 1230 
tavaszán, minden bizonnyal az előrehaladott hercegi tárgyalások hatására a 
püspök a rendnek adományozta kulmerlandi birtokainak nagy részét, de -  
Konráddal ellentétben -  feltételeket is szabott: a birtokátruházás fejében évente 
2 pint gabonát kell kapnia, 200 ekényi földet és 5 majort még megtartott 
magának, továbbá előírta, hogy az ő és utódai idején a lovagok egyaránt 
kötelesek harcolni a pogányok ellen.11 A lovagrend és a püspök közötti tárgya
lások a következő év tavaszáig húzódtak. A tárgyalássorozat végére az 1231. 
március 31-i rubenicki szerződés tett pontot, melyben Christian püspök ellen
szolgáltatás vagy kártérítés nélkül megerősítette lemondását kulmerlandi birto
kairól és a rendnek adományozta a meghódítandó Poroszország egyharmad 
részét.12 A püspököt engedékenyebb magatartásra valószínűleg a lovagok első 
jelentősebb katonai sikerei késztethették. Peter von Dusburg „Cronica terrae 
prussie" című művében olvasható, hogy 1231-re a lovagok felépítették első 
várukat Vogelsanckot, amelyből hamarosan az első német telepesközösség, 
Thorn városa is kialakult.13 Dusburg nyomán ugyanezt írja Nicolaus von Jeroschin 
„Kronike von Pruziulant" című krónikájában,14 és ez olvasható az Annales 
Sileciaci Compilati-ban15, az Annales Golubienses-ben16, vagy az Epitome 
Gestorum Prussie-Ъап is.17

A meghódítandó terület egyharmad részének átengedésével Christian a rigai 
püspök livóniai példáját követte, aki azonban azzal adományozta a Kardtestvé
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reknek a földek harmadát, hogy az engedelmesség elismeréseképpen e részeken 
a tized negyede a püspököt illeti meg.18 A Kardtestvérek Rendje tehát a rigai 
püspök hűbérese volt, 9 ennek mintájára képzelte el Christian is Poroszország
ban a Német Lovagrend jogállását. Mivel Christian, akit a Szentszék nevezett 
ki a létrehozandó porosz egyházszervezet élére, tulajdonképpen Rómát képvi
selte, a pápával szembeni konfliktus elkerülése érdekében a lovagok átmenetileg 
elfogadták hübéruruknak Poroszországban a püspököt.20

A rend hatalmi-katonai erősödését, a „kardmisszió” sikerét Róma is jelentő
sen segítette a poroszok elleni gyakori keresztes háborúk meghirdetésével.21 A 
katonai-fegyveres elem súlyának megnövekedése Christian püspök tényleges 
hatalmi befolyásának csökkenését eredményezte. Ezt az az eset is jelzi, amikor 
1233-ban egy samlandi missziós útján fogságba esett, hűbéresei, a lovagok ezt 
a helyzetet kihasználva sokkal nagyobb figyelmet fordítottak poroszországi 
jogállásuk előnyös rendezésére, és csak ímmel-ámmal törődtek kiszabadításá
val.22 Hermann von Salza nagymester szorgalmazására IX. Gergely pápa 1234. 
augusztus 3-i oklevelében a Szentszék tulajdonába vette mindazon földeket, 
amelyeket a lovagok meghódítottak, vagy a jövőben majd meghódítanak, s 
azokat a Német Lovagrendnek adományozta, amely ezen uralom elismeréseként 
és a kapott privilégiumokért évi adót köteles fizetni Rómának. A Poroszország
ban kiépítendő egyházszervezetről és az oda helyezendő papokról, püspökökről 
a későbbiekben majd a pápa intézkedik.23 Róma itt kizárólag a pogány porosz 
területeket vette tulajdonába és védelmébe, csak Poroszországot adományozta 
a Rendnek. A formálisan a mazóviai hercegséghez tartozó Kulmerlandra nem 
vonatkozott a pápai oklevél.

Az 1234. évi pápai bullával formálisan a Német Lovagrendnek két hűbérura 
is lett, mivel az 1226. évi rimini bulla alapján a német-római császár hűbérese 
is volt.24 Udo Arnold úgy véli, hogy a mai napig legtisztázatlanabb kérdés a 
Német Lovagrend pápa és császár közötti jogállása.25

Christian püspök kényszerű távollétét kihasználva a Rend a világi és az 
egyházi irányítás kérdésében is fontos lépést tett: 1233. december 28-án Her
mann von Salza nagymester és Hermann Balk poroszországi tartományi mester 
(Landmeister) kiadta a Kulmer Handfeste néven ismeretes kiváltságlevelet, 
mely a Poroszország életében majd oly jelentős szerepet betöltő ún. kulmi jog 
alapjává vált. Ezen oklevélben a rend magának tartja fenn a plébániák feletti 
patrónusi jogot és a megfelelő plébánossal való ellátás jogát, továbbá ezen 
parókiák anyagi fenntartását: „minden ... plébániának 4 Hufe földet jelölünk 
ki”.26 A Kulmer Handfeste előre rendelkezik a majdan kialakítandó egyházme
gyék püspökeinek fizetendő tized mértékéről is, és annak jövőbeni sérthetetlen
ségéért garanciát vállal: „...nevezett polgárok birtokain minden egyes német 
ekéről, amit németül ’Scheffel’-nek hívnak, egy pint búzát és egy pint rozsot a 
leslaui mérték szerint, amely megegyezik a kulmi mértékkel, és a lengyel ekéről, 
amit ’Haken’-nek neveznek, egy pint búzát ugyanazon mértékegységben évente 
az egyházmegye püspökének tizedként beszolgáltassanak. De ha a püspök a
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nevezett embereket további tized miatt szorongatja, úgy Rendházunknak köte
lessége azért (ti. annak sérthetetlenségéért) jótállnia.”27

Christian püspök hatalmának további csökkenését eredményezte az, hogy 
Poroszország meghódítását a Szentszék minden eszközzel támogatta, így a 
keresztes hadjáratok meghirdetésén túl e terület pápai fennhatóság alá kerülését 
is intéző Wilhelm von Modena pápai legátus a pogányok ellen harcoló erők 
összefogását szorgalmazta. A Német Lovagrend betelepülése körüli hosszas 
tárgyalássorozat átmeneti megrekedése idején, 1228 nyarán alapította Christian 
püspök és Konrád herceg -  a Kardtestvérek mintájára -  a Dobrini Rendet,28 s a 
legátus most a két rend egyesülését pártfogolva utolsó fegyveres erejétől fosz
totta meg a püspököt. 1235. április 19-én egyesült a két lovagrend, pontosabban 
a dobrini lovagok beolvadtak a Német Lovagrendbe, amit IX. Gergely pápa is 
megerősített.29 A Szentszék politikájának megváltozása mögött feltehetően az 
állt, hogy a tényleges katonai erővel rendelkező és lényegében egyházi szerve
zetnek minősülő lovagrendet érdekeltté tegye abban a terjeszkedésben, amely a 
pápai hatalom súlyának növekedését is szolgálta, valamint az, hogy a Hohen- 
stauf-házhoz sok szállal kötődő rendet erősebben főzze Rómához. Az 1230-as 
évek közepe táján a Német Lovagrend kedvező megítélését a pápa és a császár 
részéről az is jelzi, hogy a rendnek kezdeményező és tevékeny szerepe lehetett 
Árpád-házi Erzsébet 1234. évi kanonizációjában, s a szertartáson maga II. 
Frigyes császár is jelen volt. Minderről a Rocznik Krasinskich is megemléke
zik.30

Az egyházszervezettel, valamint a püspökkel kapcsolatos tisztázatlan jogál
lás ellenére az említett kedvező jelek és a katonai szükség által diktált érdekek 
is arra bátorították a Német Lovagrendet, hogy Kulmerlandon és Poroszország
ban a legfőbb államhatalom letéteményeseként viselkedve birtokadományozást 
folytasson. így például 1236. január 29-én Hermann Balk Landmeister egy 
Dietrich von Tiefenau nevű nemesnek 300 Hufe kiterjedésű birtokot adományo
zott örökös szabadsággal Kis-Quedin várával együtt,31 majd 1239-ben ugyan
ennek a nemesnek Berlewin, Hermann Balk helyettese újabb 22 Hufe földet 
adományozott.32 Ilyen nagyságú birtokokat ugyan később már nem idegenítet
tek el,33 a poroszországi fegyveres hódítás kezdetén azonban a rend még igye
kezett minél több világi lovagot megtartani a Visztula mellett.

A Dobrini Rend beolvasztásánál sokkal fontosabb és nagyobb jelentőségű 
volt a livóniai Kardtestvérekkel való egyesülés 1237-ben. Marian Turnier szerint 
a Kardtestvérek nagymestere, Volquin már 1229-ben szorgalmazta a Német 
Lovagrenddel történő égyesülést, amelytől hűbérurával, a rigai püspökkel szem
beni kedvezőbb pozíció elérését remélte, mert ekkorra már kiéleződött a feszült
ség a Kardhordó Rend és a rigai egyházi méltóság között. Ez a terv a Német 
Lovagrend ekkor még tisztázatlan kulmerlandi helyzete és a rigai püspök ellen
állásán meghiúsult.34 Az uniót az 1234. évi pápai bulla elnyerése után a Német 
Lovagrend kezdeményezte újra 1235-ben. Mindez beleillett Hermann von Salza 
nagyra törő politikájába,35 aki Róma támogatását is igyekezett ehhez megnyerni,
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hogy ily módon leszerelje a rigai püspök ellenkezését. 1235/36 telén Ernfried 
von Neuenberg altenburgi- és egy bizonyos Arnold testvért, a nagelstadti kom- 
turt (rendi elöljárót) küldte Volquin mesterhez tárgyalni, 1236 tavaszán pedig a 
Kardtestvérek követe, a wendeni komtur találkozott Bécsben a Német Lovag
rend vezetőjével36 (Wenden volt a livóniai lovagok székhelye). A tárgyalásokat 
meggyorsította, hogy a Kardtestvérek Litvánia ellen indított támadása 1236 
nyarán Saulennél súlyos vereséggel végződött, a lovagok mintegy fele, s maga 
Volquin mester is elesett.37 Ezzel a vereséggel nemcsak a Kardhordó Rend, 
hanem a livóniai keresztes állam fegyveres erőinek jelentős része is elpusztult, 
így feltehetően a politikai mérlegelés és a pápai közbenjárás egyaránt arra 
késztette a rigai egyházfőt, hogy elfogadja a két rend unióját. Az 1237. május 
12-i, Rigába küldött pápai levél már a két lovagrend egyesüléséről számol be.38 
Az uniót kimondó ún. viterboi szerződéssel a Német Lovagrend Livóniában 
jogállását tekintve a rigai püspök hűbéresévé vált, míg Poroszországban tovább
ra is tisztázatlanok voltak az egyházszervezeti, valamint Christian püspök és a 
rend közötti hatalmi-jogi kérdések. Az 1237. évi egyesülés -  a Dobririi Rend 
beolvadásával ellentétben -  valóban unió volt: a Kardtestvérek utódaként a 
Német Lovagrend livóniai ága széles körű önállósággal rendelkezett. Mindazon 
rendi tisztségek és feladatok, amelyek a rend egységes irányításában voltak, csak 
Livóniára kiterjedő hatáskörrel itt is megjelentek. így például az egész rendre 
kiterjedő hatáskörű katonai parancsnok (ún. Großmarschall) s külön livón 
tartományi parancsnok (ún. Landmarschall) is volt. A rend livóniai ága maga 
választotta meg az ún. livóniai mestert (Landmeister), de utólag ezt a választást 
a rend nagymesterének meg kellett erősítenie. Az így megválasztott livóniai 
elöljáró a nagymesternek tartozott felelősséggel.39

Az 1237. évi unióval a Német Lovagrend két, egymástól távol eső birtoktest 
felett rendelkezett. Ezek egyesítésének igénye hosszú időre kijelölte a rend 
külpolitikájának fő irányvonalát,40 amelynek megvalósítása egyúttal a közbe
ékelődő területek pogány népeinek (kurok, semgallok, litvánok stb.) megtéríté
sét és alávetését is eredményezte.

A viterboi szerződéssel összességében tovább nőtt a Német Lovagrend súlya 
és jelentősége, amit a pogányok elleni katonai sikerek csak tovább erősítettek, 
ugyanakkor a Szentszék támogatását is maga mögött tudhatta. így például 
1240-ben, amikor Hermann Balk halála után az új Landmeister, Heinrich von 
Wyda Konrád herceggel a löbaui terület tulajdonjogának tisztázásáról tárgyalt, 
a megegyezésben nagy szerepet játszott a rend érdekében már eddig is sokat tett 
Wilhelm von Modena pápai legátus.41

1241. augusztus 22-én meghalt IX. Gergely,42 az a pápa, aki hivatali ideje 
alatt jelentősen támogatta a Német Lovagrendet. A lovagok szerencséjére azon
ban az 1243. június 25-én hivatalba lépő IV. Ince pápa43 ugyancsak szívén 
viselte a poroszok megtérítését, és a rend hatalmának további erősítésében látta 
ennek biztosítékát. 1243-ra már négy nagyobb tartomány volt keresztény kézen: 
Kulmerland, Pomesania, Natangen és Samland.44 A kereszténység térbeli kiter
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jedésével szükségessé vált az 1234. évi pápai bulla óta függőben lévő poroszor
szági egyház viszonyának a rendezése. IV. Ince is a helyi viszonyokat jól ismerő 
Wilhelm von Modenát nevezte ki Poroszország pápai legátusává. Rá hárult az 
a feladat, hogy a pápa indítványára megteremtse az újonnan kereszténnyé lett 
területek egyházi intézményeit, szervezeti kereteit. 1243. július 30-án meghatá
rozta, hogy Kulmerland területén egy, Poroszországban pedig három püspöksé
get kell létrehozni, s megnevezte a leghamarabb felállítandó három egyházme
gyét: a kulmi, a pomesaniai és az ermlandi püspökséget is. Továbbá előírta, hogy 
a földek kétharmada a Német Lovagrendet, egyharmada pedig a négy püspök
séget illesse meg, de úgy, hogy a püspökök egyházi hatásköre a rend fennható
sága alatt álló területekre is kiterjed. A Régebbi olivai krónika szintén meg
emlékezik arról, hogy a pápa a négy részre felosztott Poroszországban négy új 
püspökséget állított fel. Legátusának intézkedését IV. Ince 1243. október 8-i 
oklevelében erősítette meg.4'

íly módon Poroszországban a Német Lovagrend -  most már legálisan is -  a 
legfőbb hatalom birtokosa lett, míg Livóniában jogállását tekintve továbbra is a 
rigai egyházfő hűbérese maradt. A poroszországi és a livóniai rendágak eltérő 
jogállásából következett a lovagok azon törekvése, hogy ezt a különbséget 
megszüntessék, amely azután hosszú századokra a livóniai belpolitika megha
tározó tényezőjévé, annak destabilizáló elemévé vált. A lovagrendi állam két 
számottevő hatalmi tényezőjének, a rendnek és a rigai érseknek meg-megújuló, 
fegyveres összecsapásokig is fajuló konfliktusának ez állt a hátterében.4®

A négy porosz püspökséget egyházszervezetileg az érsekséggé emelt Riga 
alá rendelték.49 Ez tovább fokozta az érsek és a rend ellentéteit, különösen 
azután, hogy IV. Ince 1243-ban hozzájárult ahhoz, hogy Poroszország püspökei 
a Német Lovagrend paptestvérei közül kerüljenek ki.50 A lovagok éltek is a 
lehetőséggel, s már 1246-ból van olyan oklevél, amelyben IV. Ince közli 
Poroszország érsekével, hogy az egyik porosz egyházmegye élére egy lovagren
di testvért nevez ki,51 1250-ben pedig megerősíti Peter von Albanien, rendi pap 
ermlandi püspökké választását/2 1264. szeptember 7-i oklevelében IV. Orbán 
pápa megerősíti Friedrich von Hausen testvért a kulmi püspöki méltóságban,53 
melyről a Series episcoporum culmensium is megemlékezik,54 az 1276. január 
7-én kelt levelében pedig Samland püspökévé nevezi ki Kristan von Mühlhau- 
sent, a Német Lovagrend tagját.55

A püspöki méltóság betöltésével és a patrónusi joggal a rend szinte teljesen 
ellenőrzése alatt tarthatta a poroszországi egyházat, s így áttételesen a laikus 
társadalmat is.

A lovagrendi tagok közül választott püspökökre a világi egyházi hierarchiába 
kerülve is vonatkozott a szerzetesi fegyelem és az elöljárónak tett engedelmes- 
ségi fogadalom, noha egyházmegyéik érdekei sokszor súlyos dilemma elé 
kényszerítették őket. Különösen a háborúk következtében, a keresztény terüle
tek gyarapodásával a lovagrendi és a püspöki területek között még bizonytalan, 
állandóan változó határok kérdése okozott sok gondot. Jelentős számban marad
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tak fenn olyan oklevelek, amelyek éppen a vitás határügyeket s területmegosztás 
kérdését próbálják rendezni. Erre természetszerűen főleg csak a nagy háborúk 
befejeztével, Poroszország végleges meghódítását követően került sor. így 
például 1252. augusztus 4-én, majd 1253. február 3-án Eberhard von Sayn 
németmester, a livóniai és poroszországi Landmeister, valamint Heinrich kur- 
landi püspök között még csak arról folyt a vita, hogy milyen arányban osszák 
meg Memel várának építési költségeit és a váron belül mekkora rész illesse meg 
a püspököt.56 Egy 1257. április 14-én kelt oklevél tanúsága szerint a samlandi 
püspök és Gerhard von Hirzberg vicelandmeister megegyezésében is csak 
Königsberg és környékének megosztásáról volt szó: egyharmad rész illeti meg 
a püspököt és kétharmad a lovagrendet.57 Az 1258. március 5-i keltezésű 
oklevélben azonban már azt olvashatjuk, hogy az ermlandi és a kulmi püspök 
döntőbíráskodik a rend és Heinrich samlandi püspök közötti viszályban, amely 
az újonnan meghódított Samland tartomány területi megosztásakor a határok 
meghúzása körül robbant ki.58 Azt, hogy egy ilyen kérdés rendezése mennyire 
nem volt egyszerű, az is jelzi, hogy az egyik legkorábban meghódított porosz 
terület, Pomesania püspöke és a Német Lovagrend között az egyházmegye 
pontos határa ügyében csak 1294-ben kötötték meg a szerződést.59

Az európai országok gyakorlatától eltérően -  ahol a püspökök egyházi 
méltóságuk jogán helyet foglalhattak a királyi, fejedelmi tanácsban -  Poroszor
szágban az egyházi hierarchiában betöltött tisztség alapján egyetlen prelátus 
sem vehetett részt a rend szűkebb parancsnoki tanácsában. Kizárólag rátermett
ségük, személyes képességeik révén lehetett befolyásuk az állami politika 
alakítására.60

A lovagrendből kikerülő püspökök intézménye lehetővé tette a lovagok 
számára, hogy alkalmasint az egyházmegyék erőforrásait és az egyházi bevéte
leket is igénybe vegyék. így például 1255-ben Heinrich samlandi püspök 10 
márka ezüstöt ajánlott fel a rend thorni várának egyik tornya, vagy valamely 
falrészének építésére,61 az 1270. február 26-án kelt oklevelében pedig azt 
közölte, hogy püspökségének jövedelmeit két évre átengedte a lovagoknak.62

Poroszországban a püspöki szék betöltésének kialakult sajátos gyakorlatától 
eltért az ermlandi egyházmegye.63 1249-ben, majd 1250-ben ugyan még itt is 
egy-egy rendtagot választottak püspökké,64 a későbbiekben viszont a rend 
kénytelen volt megelégedni az egyházmegye feletti védnökséggel. Ez a változás 
feltehetően összefüggésben volt Lübeck befolyásával és érdekeivel, hiszen már 
1246-ban viszály támadt a kereskedőváros és a lovagrend között Ermland és 
Samland egyes területeiért,65 a második porosz felkelést követően pedig -  nem 
véletlenül -  Ermland püspöki területein a legtöbb várost lübecki jobbal telepí
tették újjá, mint például 1284-ben Braunsberget.66 Lübecknek a német biroda
lommal való kapcsolat és a kolonizáció szempontjából is fontos szerepe miatt a 
rend engedni kényszerült az ermlandi püspök kérdésében.

A püspöki méltóság betöltésének módja a lassan kialakuló székeskáptalani 
testületek összetételénél is éreztette hatását. Poroszország első püspöki kápta-
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lanát az első kulim püspök, Heidenreich (1245-1264) alapította, melynek ágos- 
tonos szabályzatot írt elő és önálló káptalani jövedelmekről is gondoskodott. 
Utóda, a lovagrendi Friedrich von Hausen (1264-1274) idejétől a kanonoki 
tisztséget is csak rendi papok tölthették be.67 A kulmi mintához igazodva 
1284-ben a pomesaniai püspökségben is megalapították a káptalant.68 Egy évvel 
később, az 1285. január 1-jén kelt oklevél tanúsága szerint Kristan samlandi 
püspök is kísérletet tett egy kanonoki testület felállítására,69 de ez ekkor még 
valószínűleg nem sikerült, mert 1294. április 7-én kiadott egy újabb oklevelet, 
amelyben közli a samlandi káptalan felállítását s ennek székhelyéül Schönewik 
várát jelöli ki.70

Mivel a püspökökkel a lovagoknak esetleg mégis lehettek konfliktusai, s 
mellettük a székeskáptalanok tagjai is a lovagrendből kerültek ki, áttételesen 
maga a rend is belefoglaltatott a kulmi, a pomesaniai és a samlandi püspökségek 
káptalanjaiba, ezáltal ellenőrizhette a rendi engedelmességi fogadalomról meg
feledkező püspököket, és kezében tarthatta az egyházmegyék irányítását. Az 
egyházszervezet ilyen sajátos fejlődéséből érthető például az, hogy a Kulmer 
Handfeste rendelkezésével ellentétben Konrad von Feuchtwangen nagymester 
miért adományozta 1296. április 17-én a samlandi káptalannak a königsbergi 
plébániatemplom feletti patrónusi jogot,71 amit Luther von Braunschweig nagy
mester 1333. szeptember 18-án ismételten megerősített.72 A 14. századtól ez a 
rendszer csak annyiban módosult, hogy a kanonokok az egyházmegyéből szár
mazó, nem lovagrendi papokat is jelölhettek a káptalanba, s ha személyükkel a 
nagymester is egyetértett, akkor felvették őket a rendbe, s a szerzetesi-engedel- 
mességi fogadalom letétele után tölthették be tisztségüket a püspök mellett. Ha 
a nagymester nem fogadta el a káptalan jelöltjét, akkor a kanonokoknak új 
jelöltet kellett választani.73 Ily módon a 13. század végére Poroszország e három 
püspökségének teljes inkorporációjáról beszélhetünk.

Az ermlandi egyházmegye és az ermlandi káptalan azonban ez alól is kivétel 
volt: ezt nem „kebelezte be” a lovagrend.74 Az ermlandi püspökség belső 
ügyeire a rend úgy próbált hatást gyakorolni, hogy Poroszországban általánosan 
lehetővé tette a káptalanoknak a püspök egyetértése nélküli birtokadományo
zást, míg Európában a legtöbb esetben az egyházi javak eladományozásához a 
püspök és a káptalan egyetértésére volt szükség.75 1301-ben Mehlsackot, majd 
1304-ben Frauenburgot például lübecki jog alapján az ermlandi káptalan, 1308- 
ban Heilsberget viszont az ermlandi püspök alapította.76

A Német Lovagrend saját fegyveres erővel rendelkezett, ill. egyúttal katonai 
szervezet is volt, s kevésbé szorult rá Poroszország pacifikálását követően 
hűbéresek fegyveres támogatására. A püspökök viszont csak vazallusokra tá
maszkodhattak, így a püspöki birtokokon sokkal nagyobb arányú birtokadomá
nyozással találkozhatunk, mint a rend területén. 1288-ban például -  amikor a 
nagy háborúk befejeződésével a lovagok már csak kis- és középhűbéreket 
adományoztak, általában 10 és 40 Hufe közötti nagyságban77 -  Heinrich erm
landi püspök a káptalan egyetértésével egy Johann Flemmingen nevű német
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kisnemes 100 Hufe feletti birtokot kapott.78 1293-ban Heinrich pomesaniai 
püspök és a káptalan együttesen megújította és megerősítette a Dietrich Stange- 
nak tett adományokat, s az oklevél összesen 375 Hufe egyházi adományozású 
földet említ a Stange-család birtokában.79

A Német Lovagrend helyzetének katonai megszilárdulása után az egyházme
gyék, a püspökségek és az ezekhez kapcsolódó intézmények nagy jelentőségűek 
lettek az államszervezet kiépítése szempontjából is, mert az egyházi igazgatás 
szervezeti egységeinek papképző iskolái biztosították a rend papjainak, kleriku
sainak utánpótlását, akiket jelentős számban az állami közigazgatásban, a hiva
tali apparátusban foglalkoztattak. A Német Lovagrendben nem volt próbaidő, 
noviciusság: ha egy pap be akart lépni, csak le kellett tennie a fogadalmat. 
Jelenleg még nyitott kérdés, hogy már a konventbe kerülés előtt le kellett-e tenni 
a fogadalmat, vagy csak utána. Ez az írástudó, művelt lovagrendi klerikusi réteg 
intézte az államvezetés különböző szintjein a rend és az állam írásos, hivatali 
teendőit. Rendpapok dolgoztak a nagymester mellett a kancelláriájának nevez
hető hivatalban -  noha a 15. század végéig a Német Lovagrend államában 
formálisan még nem mutatható ki ilyen különálló hivatal létezése -, ők vezették 
az egyes rendházak, igazgatási egységek bevételi és kiadási könyveit, intézték 
a levelezést, s a legtöbb esetben ők voltak a rend diplomatái, követei is az európai 
udvarokban.80 A klerikusok műveltsége így igen fontossá vált az állam érdekei 
szempontjából. Ezzel függ össze a rend azon káptalani határozata, amely elren
delte, hogy minden rendház köteles gondoskodni legalább egy iskolázott teoló
gus és egy jogász kiképzéséről.81 Az ermlandi püspök által alapított hiltbergi 
szemináriumban nevelték a teológusokat (de ez nem egyetemi intézmény volt), 
a 14. század végén pedig a rend megpróbált bolognai típusú egyetemet alapítani 
Kulmban, azonban nem jutott túl az ezt tartalmazó pápai bullán.82 A 14. század 
során kibontakozó szokatlan gazdagságú latin, majd német nyelvű irodalom ill. 
írásbeliség megteremtése a szintén a rend klerikusaihoz fűződött: ők írták meg 
a lovagrend történetét és a refektóriumi felolvasásra szánt vallásos költeménye
ket is. A paptestvérek az írásos-hivatali teendők mellett egyes közigazgatási 
egységek, rendházak élén is állhatták, hiszen nem minden konventet vezetett 
szerzetes lovag (komtur vagy praeceptor). Elsősorban a katonailag és gazdasá
gilag kevésbé jelentős rendházaknál találkozunk papi (prior vagy perjel) elöljá
róval.84

Az egyházi hierarchia megteremtése mellett a poroszországi egyházszerve
zet teljes kiépítése a középkori vallásosság egyéb típusainak, a különböző 
szerzetesközösségeknek a meghonosítását is magában foglalta. A missziós 
munkában a Szentszék és a lovagok egyaránt nagy szerepet szántak a prédikáló 
rendeknek, elsősorban a domonkosoknak, akiknek külső megjelenése is alkal
masabbnak bizonyult a keresztény tanítások hitelének alátámasztására.85 A 
pápák általában a domonkosokat bízták meg a poroszok elleni keresztes hadjá
ratok propagálásával,86 s az újonnan létrejött keresztes állam stabilizálódását 
követően maga a rend is törekedett a koldulórendek poroszországi letelepítésére.

13



így például 1302-ben Helwig von Goldbach Landmeister halászati jogot adott 
az elbingi domonkosoknak a Visztula (Friseh)-öbölben és a nyílt tengeren.87 A 
szerzetesrendek meghonosítását a rend politikájával egyezően a rendi papok 
közül kikerülő püspökök is szorgalmazták. Heinrich samlandi püspök például 
1255-ben a premontreiek megtelepedését azáltal kívánta előmozdítani, hogy 
segítséget ígért templomuk felépítéséhez,88 Dietrich Stange pedig, a pomesaniai 
püspök legnagyobb hűbérese ura jóváhagyásával és támogatásával 200 Hufe 
földet adományozott a cisztercitáknak, akik ezt a területet igen gyorsan -  
1323-ig mindenképpen -  német parasztokkal telepítették be.89

A szerzetesrendek poroszországi megjelenésével a 13. század végére a Né
met Lovagrend államában is befejeződött annak a sokszínű egyházi struktúrának 
és intézményrendszernek a létrehozása, mely szervezeti felépítését tekintve 
szervesen illeszkedett a középkori Európa egyházi rendjébe. A porosz püspök
ségek (Ermland kivételével) inkorporativ jellege azonban sajátosan egyedülálló, 
mondhatni egyfajta „államegyházi” arculatot adott annak az államnak, amely
ben a világi hatalmat egyébként is egy szerzetesi regula szerint élő egyházi-kor- 
poratív testület, a Német Lovagrend gyakorolta. A Balti-tenger partján véres 
háborúkban megszületett keresztes-katonaállam a középkor egyik legsajátosabb 
berendezkedésű feudális államalakulatává vált.
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László Pósán:

THE EMERGENCE OF CHURCH ORGANIZATION  
IN PRUSSIA IN THE 13TH CENTURY

The study presents the emergence of church organization in the state of the 
Knights of the Teutonic Order during the 13th century from the missionary work 
of the Bishop Christian to the establishment of the various church institutions, 
and analyses the.related political and diplomatic struggles. Unlike in any other 
country of Medieval Europe, the Bishops and Canons had to be members of the 
Order. The Knights thus controlled both church and state and owned two thirds 
of the country. The four Prussian Bishoprics of Kulm, Pomesania, Samland, and 
Warmia shared the remaining one third of the state. The Knights themselves 
decided the amount and use of taxes and, unlike in other European countries, 
the high ecclesiastical personalities were excluded from official decision ma
king. Initially, the Dominicans and Cistercians played an important part in the 
life of the country, but by the end of the 13th century the Franciscans and 
Premonsterants also appeared in the state of the Knights of the Teutonic Order.
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