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Várépítés és gazdaság a késői középkorban 
(A Német Lovagrend 14-15. századi forásainak tükrében)

A ll .  század második felétől Európa nyugati és déli területein, majd a 14. századtól 
az északi és keleti részeken is a lázas építkezések korszaka kezdődött. Kő- és téglavárak, 
városfalak, katedrálisok, templomok, hidak, vásárcsarnokok, lakóházak stb. épültek 
mindenhol a latin keresztény világban.1 1050 és 1350 között, azaz három évszázad alatt 
például Franciaországban 80 katedrálist, 500 nagy templomot és több tízezer falusi illetve 
kolostori templomot építettek, s ekkor még nem  is említettük az ugyancsak ekkor készült 
várakat, városfalakat, lakóházakat stb. Ebben a korban Norwicknak 50, Lincolnak 49, 
Yorknak 41 temploma volt, holott lakosságuk 5-10.000 fő között ingadozott, tehát 100-200 
hívőre jutott átlagban egy-egy templom.2 Eltekintve attól, hogy milyen (katonai, gazdasági, 
vallási vagy éppen reprezentatív és presztízs) szempontok játszottak szerepet egy-egy 
építkezésben, azok minden esetben komoly szervezési és finanszírozási feladatot jelentettek, 
s a gazdasági élet különböző ágazatainak állandó s intenzív együttműködését igényelték. A 
középkori nagy építkezések és a gazdaság kapcsolatának megítélésében a történeti 
irodalomban két, egymással szemben álló, markáns vélekedés fogalmazódott meg. Az egyik 
álláspont szerint ezek a hatalmas építkezések egyfajta “emelőkar” szerepet játszottak a 
gazdaságban és elősegítették annak fejlődését. Az építkezések m ár meglévő, relatíve fejlett, 
pénzgazdálkodásra épülő gazdaságot feltételeztek. E beruházások gazdasági és társadalmi 
hátterét a 11 -13. századi fellendülés, konjunktúra jelentette. Az építkezések ezután a hatalmas 
és széles körű építőanyag valamint különböző kézműves mesterségek iránti szükségletek 
révén újabb és újabb lendületet adtak a gazdaságnak. Számos embernek kináltak munkát, 
biztosítottak megélhetést, sőt - haközvetve is - új technikai ismeretek, eljárások megszületését 
is elősegítették/ A másik vélekedés szerint a középkor nagy építkezései inkább negatív 
hatással voltak, mert felborították az akkori gazdaság egyensúlyát, aránytalanná tették annak 
szerkezetét.11 Az agrárgazdaság ingadozó, változó termelékenysége mellett az évtizedeken 
át húzódó, állandó nagy kiadással járó építkezések ugyanis meghaladták a gazdaság 
teherbíróképességét. Az építkezési technika eszközei - néhány új technikai eljárástól 
eltekintve (vízikerékkel működtetett fújtatok, fűrész- és kallómalmok stb.) - csak kevéssé 
változtak a római kor óta. Akőfejtés és megmunkálás eszközei lényegileg azonosak maradtak, 
az emeléshez továbbra is csigát és taposókerékkel ellátott darut használtak.5
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A középkori Európa egyik legnagyobb építtetőjének,6 a Német Lovagrendnek 14- 
15. századi forrásai alapján jelen tanulmányunkban a várépítéseknek és a gazdaságnak a 
kapcsolatát vizsgáljuk, s arra keressük a választ, hogy a történeti irodalomban megfogalmazott 
nagyon határozott s markáns véleményekhez viszonyítva ezek az építkezések Poroszország
ban előmozdították-e a gazdaság fejlődését, vagy éppen fordítva, egyensúlyvesztést okoztak. 
Mai szóhasználattal élve az építkezésekre fordított kiadási tételeket olyan szempontból 
vizsgáljuk, hogyan arányultak ezek a kincstár bevételeihez.

A Német Lovagrend első erődítményei Poroszországban fából és földből készült 
várak voltak, s csak a 13. század utolsó harmadától, de még inkább a 14. század elejétől 
kezdődött meg - terméskő hiányában - a masszívabb, erősebb téglavárak építése, elsősorban 
a leghamarabb meghódított és kolonizált, döntően német telepesek által lakott nyugati és 
északi területeken. A hatalmas erdőségekkel borított keleti térségben, a mazúriai és litván 
határvidékeken még sokáig megmaradtak a földvárak. Az egyik legjelentősebb keleti 
erődítmény, Ragnit 1397-ig még földvár volt. Az 1345 után épített Johannisburg vagy 
Eckersberg ugyancsak földből és fából készült.^ A föld és a fa a síkvidékek jellegzetes 
építőanyagai voltak, s ilyen várakat a szláv illetve porosz népesség már a lovagrend 
megjelenése előtt készített. Az Anna lista Thorunensis leírása szerint például Thorn városát 
és védműveit a lovagok egy hajdani szláv erődítmény helyén építették fel: “Anno 1231 
civitas Thorn edificata est circa Antiquum Thorn” .8 A középkori évkönyv információját a 
régészeti kutatások is megerősítették.9 Hasonló volt a helyzet Kulm esetében is.10 Aforrások 
által említett, időben egymáshoz nagyon is közel eső várépítkezések11 egyértelműen a gyors 
favárépítkezéseket bizonyítják.

A porosz területek meghódításának időszakában (1230-1284), de a 13. század 
közepéig mindenképpen az építkezések csak igen kevés szállal kapcsolódtak a gazdasághoz, 
s az is nagyon egyedi jellegű volt. A Német Lovagrend által elfoglalt földek népsűrűsége 
alacsony, művelt, gazdaságilag hasznosított területeinek aránya csekély volt, gazdasági 
értelemben elmaradott, fejletlen térségnek számított. A nagy, természetes viziutaktól (mint 
például a Visztula) eltekintve az egyes régiók közötti közlekedés szinte egyáltalán nem volt 
biztosított. A hódítás időszakában így értelemszerűen a Német Lovagrend építkezéseinek 
jellege a katonai követelmények sajátosságához és logikájához igazodott: a lehető 
leggyorsabban volt szükség katonai támaszpontokra, erősségekre.12 Ebben a kényszerítő 
helyzetben - jóllehet a Német Lovagrend az építéstechnikai szempontból (és természetesen 
számos egyéb vonatkozásban is) a fejlettebb európai régiókból származott - nem a 13. 
századi európai várépítészet logikáját követte, hanem a gyorsan felépíthető földvárakra 
helyezte a hangsúlyt, melyekhez a közvetlen környéken rendelkezésre álltak az építőanyagok. 
A szláv- és porosz erődítményekhez viszonyítva azonban a lovagok némileg másképpen 
építették földváraikat. Míg a poroszok váraik falába vízszintes rétegekben építették be a 
fagerendákat, addig a németek két sor függőleges gerendákból álló falat emeltek, a két 
cölöpsor közti részt feltöltötték földdel, a fagerendákat pedig betapasztották agyaggal. Az 
így felhúzott falak vastagsága általában nem haladta meg a 2,5 métert. Az ősi szláv vagy 
porosz földváraktól eltérően a Német Lovagrend erősségeiben hagsúlyos szerep hárult a 
fából készült vártornyokra. A toronnyal megerősített falak által határolt térben épültek fel a
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lakóépületek, azaz a norm an m intára Nyugat-Európában elterjedt lakótornyoktól eltérően 
már a lovagrend földváraiban is a tornyok csak a védelmet szolgálták.15 A földvárak nem 
csak gyorsan felépíthetőek voltak, de viszonylag kevesebb munkaerőt is igényeltek, s 
Poroszország 13. századi népsűrűségét figyelembe véve ez döntő tényezőnek minősült. A 
háborús helyzet és a rendelkezésre álló munkaerő létszáma mellett arról sem feledkezhetünk 
meg, hogy a Német Lovagrend ekkor még nem rendelkezett a költséges és sok időt igénylő 
téglavárak építéséhez szükséges szervezeti háttérrel, pénzügyi forrással, szállítási 
kapacitással. A munkára foghatók “felkészültsége” ugyancsak behatárolta az építkezési 
lehetőségeket. A meghódított porosz népesség várépítési kötelezettsége ugyan biztosított 
munkaerőt, de nem rendelkezett a kővárak építéséhez szükséges szakmai ismeretekkel.14 A 
poroszok várépítési kötelezettségéről számos korabeli forrásban olvashatunk. 1262-ben 
például a Ném et Lovagrend poroszországi m estere a porosz Troponak várépítési 
kötelezettséghez kötötten adományozott földet,15 hasonló feltételek voltak egy bizonyos 
Gedun (1262)16 vagy Pomusel (1275) esetében is.17 Johannes samlandi püspök 1328. évi, 
bizonyos Alsunenak szóló oklevele ugyanilyen tartalmú volt.13 A sort természetesen még 
folytathatnánk, de témánk szempontjából, illusztrációként ennyi is elegendő. A kolonizáció 
megindulását követően a német telepeseknek szintén kötelező volt a várépítésekben való 
részvétel.19 A robotmunka mellett a Német Lovagrend az egyház támogatására is számíthatott 
a szükséges munkaerő biztosításában. 1263-ban például Anselm, ermlandi püspök 40 napi 
bűnbocsánatot ígért mindazoknak, akik segítenek a lovagrend thorni várának, s különösen 
az ottani kápolnának az építésében.20 Két évvel később Friedrich kulmi püspök ugyanilyen 
felhívással élt a thorni plébániatemplom építése érdekében.21

A 13. századi várépítkezéseknél felmerülő kiadások nagyságát a forrásadatok 
szórványos volta miatt sajnos csak megbecsülni tudjuk. Egy 1255. évi oklevél szerint például 
Heinrich samlandi püspök “decent marcas argenti” összeget ajánlott fel a thorni vár egyik 
falának vagy tornyának építéséhez.22 Mivel a thorni várat m ár igen hamar, 1231-ben 
felépítették, az 1255. évi felajánlás minden bizonnyal vagy a vár bővítésével összefüggő 
munkálatok finanszírozásához kapcsolódott, vagy pedig már a kőépítkezés megkezdésére 
vonatkozott. A fa- és földvárak építési költségeire vonatkozóan több információt nyújt a 
Német Lovagrend és a samlandi püspök közötti 1263. évi szerződés, mely szerint ha a 
püspök Samland tartomány földjén várat kíván építeni, a szükséges építőanyag 2/3 részét a 
lovagrend biztosítja, vagy pedig 50 m árka ezüstöt ad.22 Mindebből arra következtethetünk, 
hogy - a robotkötelezettség mellett - egy-egy földvár felépítésénél mintegy 75-100 márka 
körüli pénzügyi kiadással is kellett számolni. Összehasonlításként érdemes megjegyezni, 
hogy a königsbergi komtur 30 évvel későbbi, 1299. évi adósságkönyvének bejegyzései 
szerint a Német Lovagrend által az alattvalóknak nyújtott hitelek általában 2-50 márka 
között mozogtak.24 1263-ban a samlandi püspök 157 márkával tartozott a lovagoknak.25 
1290-ben a lovagrend különösen jelentős, 2000 márka összegű kölcsönt biztosított II. 
Heinrich mecklenburgi hercegnek.26 Ezek a kiragadott példák egyértelműen azt jelzik, hogy 
a 13. századi fóldvárépítkezések nem jelentettek komolyabb tehertételt a lovagrendi kincstár 
számmá.
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A 13. század második felétől, de különösen a 14. századtól megkezdődött a 
földvárak átépítése téglavárakká. Ehhez új technológiára, technikára, építőanyagra, 
nagyszámú, képzett építő- és egyéb kézműves mesterre, jelentős segédmunkaerőre, és 
természetesen biztos gazdasági, pénzügyi háttérre volt szükség. Az építkezés egész folyamatát 
is másképpen kellett szervezni.27

A kő- és téglaépítkezések megindulásával azonban a fa továbbra is fontos szerpet 
játszott. Állványzatok, emelők, kapuk, tetőszerkezetek, pallók készítéséhez, továbbá 
m észégetéshez, a tég lák  vagy cserepek k iégetéshez, a kovácsm űhelyekhez stb. 
elengedhetetlenül szükséges maradt.28 Emellett a téglavárakban is voltak fából készült 
épületek, elsősorban gazdasági épületek raktárak, ólak.29 Az építkezéseknél használatos 
legtöbb eszköz (vödör, saroglya, kád, teknő, taliga stb.) ugyancsak fából készült.30 Ennek a 
hatalmas fa (és faszén) szükségletnek a biztosítása komoly szervezési feladatot jelentett, 
hiszen a téglavárépítkezések térségében, azaz Poroszország nyugati és északi területein a 
14. századra a tervszerű kolonizációnak köszönhetően lecsökkent az erdők aránya, s csak 
korlátozott mértékben állt rendelkezésre fa. Az építkezésekhez más területekről (a keleti, 
délkeleti országrészből), sőt külföldről (például Mazóviából) is kellett szállítani fát.31 Mivel 
a Német Lovagrend államában terméskő nem volt, az építőkövet külföldről, elsősorban 
Gotland szigetéről importálták.32 A falak felhúzásához szükséges kötőanyagnak, a mésznek 
nagyrészét ugyancsak Gotlandról szállították.33 A porosz területeken talált mész, mely a 
forrásokban Landkalk vágy Lesekalk néven szerepel, csak a szükségletek igen kis hányadát 
fedezte. Dirschau, Kischau, Ragnit és Elbing környékén voltak a lovagrendi államban 
mészlelőhelyek.34 Ha a mészkitermelőhely nem lovagi, hanem városi vagy éppen paraszti 
birtokon volt, a kitermelt mészélt az építtető lovagrend piaci árat fizetett.35 A források adatai 
szerint a Német Lovagrend nem csak az építkezések idejénvásárolt meszet, hanem tekintettel 
a korabeli szállítási kapacitás és a pénzügyi helyzet lehetőségeire - jelentős mennyiséget 
halmozott fel raktáraiban. Az építkezéskor felmerülő tetemes kiadási összeget ily módon 
igyekezett arányosabban elosztani. Az 1387. évi herrengrebini számadáskönyvben például 
az olvasható, hogy itt 81 Last (kb. 103,343 tonna) égetett mész volt raktáron, továbbá annyi 
égetetlen mész, amennyiből még 168 Last (kb. 214,34 tonna) égetett mész készíthető.36 A 
danzigi komturság 1428. évi leltárkönyve szerint mintegy 110 Last égetett, és 30 Last 
égetetlen mész állt azonnal rendelkezésre az esetleges építkezésekhez.37 
Terméskő hiányában, ahogyan Észak-Németországban, Poroszországban is döntően 
agyagtéglákból építkeztek. Avárak, templomok, házak stb. építéséhez hatalmas mennyiségű 
téglára volt szükség. Ezek elkészítése számos munkafolyamat és szakma (agyagásók, 
agyagtaposók, téglafonnázók, téglaégetők, cserépkészítők stb.) szoros együttműködését és 
koordinációját igényelte. A téglavárépítkezések kezdetén, a 13-14. század fordulóján, amikor 
a lovagrendi államban még nem volt elegendő számú téglakészítő iparos, Németalföldről 
kellett a téglát importálni.38 A 14-15. századi forrásokban azonban már gyakran említik a 
különböző téglakészítő mestereket. A számadáskönyvekben “Zigilstricher”*9 ,”zigiler:A0, 
‘'knechte dy dy sumpe in der cygelsclnme reyne machten”41, “Thomas... sumptreted41 és 
ehhez hasonló bejegyzések szerepelnek. A gyártási folyamat az agyag kitermelésével és 
megfelelő előkészítésével kezdődött, ezt a formázás és szárítás, majd 3-5 év elteltével a
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téglák kiégetése követte. Az építkezésekhez mintegy 20-30 féle különböző nagyságú és 
form ájú téglát gyártottak, ami értelem szerűen bonyolultabbá tette a szervezést és 
többletfeladatokat jelentett.45 Ahogyan mészből, úgy téglából és építőkövekből is a Német 
Lovagrend nagy tartalékokat halm ozott fel, hogy az építkezéseknél ne legyenek 
fennakadások, és egyenletesebben oszoljanak meg a költségek. Az elbingi komturságban 
például 1396-ban 274.000 darab falépítéshez kifaragott kő és 33.000 tetőcserép volt 
elraktározva.441415-benEngelsburgban 14.000 tégla,45 Danzigban pedig 1428-ban 118.000 
falépítésre készített tégla, s 113.000 tetőcserép volt raktáron.46
Az építkezésekhez (falak vasalásához, kapcsokhoz, szegekhez, zárakhoz, építési 
eszközökhöz stb.) különböző vastermékekre, vasanyagokra is szükség volt. A forrásokban 
például mintegy 20 különféle szegtípus szerepel.47 A hazai gyepvasércet feldolgozó helyi 
kohók a vasszükségletnek csak kis hányadát voltak képesek biztosítani.48 A szükséglet többi 
részét importból kellett fedezni, elsősorban Svédországból, de Magyarországról, sőt még 
Spanyolországból is. “Item ... 5 steyne und 7 krampfund ungerischysend49 olvasható például 
az együk számadáskönyvben, de leggyakrabban a svédországi “oesm unf szerepel.50 Az 
importált vas rúd és tömb formájában került el a poroszországi feldolgozókhoz, ami azt 
jelentette, hogy az építkezésekhez számos kovács kapcsolódott.51 
A tégla, kő, fa és vas mellett még számos egyéb anyagra is szükség volt. Kötelek nélkül 
például egyetlen építkezés semvolt kivitelezhető: az emelőkhöz, csigasorokhoz, állványzatok 
összeállításához, vontatáshoz stb. nélkülözhetetlennek számított. Egy 15. század elejéről 
származó adat szerint például Königsbergből 17.000 kötegnyi kötelet szállítottak az együk 
vár építéséhez.52 Az ablakokhoz üveget, a vízvezetékcsövekhez pedig ólmot kellett 
biztosítani.55
Önmagában m ár az építkezés feltételeinek megtermtése, a különböző építőanyagok 
biztosítása számos gazdasági ágazat és szakma (favágók, fuvarosok, kőművesek, kovácsok, 
ácsok, tégla- és mészégetők stb.) együttműködését igényelte. A tényleges építkezés ugyancsak 
sok iparossal és hatalmas segédmunkaerővel volt kivitelezhető.. A legfontosabb szerep az 
építkezés szakmai irányítását végző építőmesterre vagy7 pallérra hárult. 54 Akomoly szakmai 
ismereteket követelő téglavárépítkezéseket, m ár nem  lehetett várépítési kötelezettségre, 
robotra alapozva lebonyolítani. Ha a segédmunkaerőt még lehetett is így biztosítani, az 
iparosok már szerződésszerűen, előre kialkudott fizetség ellenében vállalták fel a munkát. 
Többnyire a poroszországi városokból származtak,55 de arra is volt példa, hogy egyesek 
egészen távoli vidékekről érkeztek, m int például zsindelykészítők Szászországból, vagy 
téglakészítők Sziléziából.56 A lovagrend általában adott szakma egy-egy mesterével állapodott 
meg, aki azután maga fogadta fel a szükséges számú iparost illetve munkást. 1403-ban 
például Konrad von Jímgingen nagymester olyan tartalmú szerződést kötött Jorg Bescheiden 
“falrakó mesterrel”, hogy a Német Lovagrend 500 márkát fizet, s Bescheiden mesternek 
ebből az összegből kellett kifizetnie a kőműveseket.57 1400-ban Nikolaus Fellenstein 
építőmester szerződése szerint a mester a következő években kizárólag a lovagrend számára 
dolgozik, évi 20 márka fizetést, valamint ellátást és ruhát kap.58 Fellenstein esetében tehát 
csak személyre szóló szerződést kötöttek, ő maga nem alkalmazhatott embereket. Az 
építőmesterek az építkezés technikai, műszaki és művészi kivitelezéséért feleltek, az egész
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építkezés vezetése, felügyelete, pénzügyi hátterének biztosítása többnyire az építkezés helyén 
illetékes lovagrendi elöljáró, vagy annak megbízottja (általában a Hauskomtur) fennhatósága 
alá tartozott.59 Egy-egy téglavár építése azonban régiókon, gyakran országokon túlnyúló 
kapcsolatokat, hatalmas szállítási kapacitást, szerteágazó, számos szakterületet felölelő, 
nagy létszámú munkaerőt, komoly pénzügyi hátteret stb. igényelt, így az építkezések 
szervezeti és finanszírozási oldalán egyaránt a Német Lovagrend helyi tisztségviselői minden 
esetben a Rend felső vezetésének támogatására szorultak. Ezt erősítették a lovagrend azon 
előírásai is, amelyek a felső vezetés hozzájárulásához, engedélyéhez kötötték az 
építkezéseket. A 13. század közepére írásba foglalt szabályzat szerint “nullusJratrum construi 
fa d a t ecdesiam vei domiun cum calce absque licencia magistri”.60 Fél évszázaddal később 
Peter von Dusburg Chronicon terrae Prussiae c. művében ugyanez a tartalom olvasható: 
“commendator de Kunigsberg de licencia et mandato... magistri generalis... edivicavit et 
perfecit... castrum Girdaviam” ,61 A központi vezetésnek építkezésekben betöltött irányító 
szerepe biztosította a különböző munkafolyamatok és feladatok hatékony összehangolását. 
Az építőanyagokról történő gondoskodást például általában felosztották a Német Lovagrend 
különböző tisztségviselői között. Üvegipari termékeket többnyire a königsbergi, thorni és 
marienwerderi rendházaknak kellett szállítani, m íg a szükséges vasipari cikkeket a 
marienburgi vagy danzigi tisztségviselők szerzték be. A nagymester éa a központi kincstár 
leggyakrabban pénzügyi segítséget nyújtott az építkezésekhez.6- Egyes rendházak a szükséges 
munkaerő biztosításában vettek részt. 1403-ban például a ragniti építkezésekhez Balga, 
Brandenburg, Elbing és Christburg komturjai 20-20 lapátos embert és 2-2 ácsot küldtek. A 
munkásokat 4, az ácsokat pedig 6 hétig ellátták élelemmel, fizetéssel és hazautazásukról is 
gondoskodtak.65 A  lovagrendi állam építkezései lényegében nem különböztek a nyugat- 
európai építkezések gyakorlatától.64

A 14. századtól megélénkülő várépítésekhez a Német Lovagrend csak piaci alapon, 
munkaszerződésekkel tudott képzett iparosokat találni, ami csak egy viszonylag fejlett 
pénzgazdálkodású államban volt lehetséges. A lovagok várépítései így együtt jártak a 
poroszországi pénzgazdálkodás fejlődésével, illetve jelentősen előmozdították a helyi 
kézműipar és kereskedelem további növekedését, lüszen az importból származó építőanyagok 
beszerzése szükségszerűen szerteágazó távolsági kereskedelmi kapcsolatok kialakulásához 
és megerősödéséhez vezettek.65 A lovagrend nagy építkezései tehát egy' m ár meglévő 
gazdasági, pénzügyi szintre alapultak, de az is kétségtelen, hogy az építőipar, jelentős 
gazdasági ágazattá válván, maga is előmozdította az ipar és a kereskedelem fejlődését.

A téglavárak építésének időszaka, a 14-15. század sokkal jobban dokumentált, 
mint az ezt megelőző évszázad, így pontosabb képet alkothatunk az építkezések financiális 
hátteréről, nagyságrendjéről. A számadáskönyvekben, leltári összeírásokban, kiadási 
bizonylatokban szereplő adatokat rendszerezve Jürgen Samowsky szerint a 14. század utolsó 
harmadától a 15. század második évtizedének végéig teijedő majd fél évszázad alatt a Német 
Lovagrend építkezésekre fordított kiadása a következőképpen alakult (porosz márkában 
kifejezve):66
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1384-1398

vár/rendház építése 463
gazdasági épületek 174
építőanyagok költsége 1.012

Összesen 1.649

1399-1409

16.315
8.369
9.039

33.723

1410-1424
1.217
1.535
2.831

5.583

A 13. századból fennmaradt adatokkal összehasonlítva jól látható, hogy a 14-15. 
században nagyságrenddel nagyobbak lettek az építkezésekre fordított költségek, s különösen a 
14-15- század fordulója táján, aNérnet Lovagrend gazdasági és politikai hatalmának csúcspontján 
voltak igen magasak a kiadási tételek. Ekkor évi átlagban (1399-1409 között) több mint 3.000 
márkát fordítottak a lovagok építkezésekre. A táblázat azonban nem tartalmazza a személyi 
kifizetéseket, az iparosok, fuvarosok stb. munkabérét, tehát a tényleges kiadási tételek még 
magasabbakvoltak. E téren azonban - a források hiányossága miatt - nem rendelkezünk összesített 
adatokkal, tájékoztató jellegű példákat viszont említhetünk. 1410-ben például a königsbergi 
rendházban a kovácsmester évi fizetése 17, a téglakészítésért felelős mesternek pedig 22 márka 
volt.67 Egy 1406. évi forrás szerint az építkezésekhez szerződtetett ácsok hetente 9 scotot (270 
dénárt) kerestek, azaz évente átlagosan 4 márkát, akkor, lia élelmezésükről maguk gondoskodtak. 
Ha a munka időtartama alatt ellátásukat a lovagrend biztosította, heti fizetségük 6 scot volt.68 A 
már említett Nikolaus Fellenstein építőmester 1400-ban teljes ellátást és 20 márka évi fizetést 
kapott.69 Összehasonlításként érdemes megemlíteni, hogy a 14-15. szájad fordulóján a Német 
Lovagrend külkereskedelmi megbízottai évi keresete 15-30 márka között mozgott.70 A keresetek 
vásárlóértékének viszonyítására, a korabeli árakra vonatkozóan ugyancsak rendelkezünk 
adatokkal. 1358-ban, de30 éwelkésőbb, 1388-ban is Poroszországban például 6 dénárba került 
egy nadrág,71 a 15. század elején egy véka búza 83, egy véka rozs 69, egy véka árpa pedig 50,5 
dénártért. Egy véka liszt 90 dénárba került. Az őrlési díj minden véka után 1 dénárvolt.72 Egy' 
csataló 6, egy igásló 2, egy jól tejelő tehén 1, egy' disznó ára pedig 2/3 márka volt.73 1400-ban 1 
Last hering 12 márkát ért.74 Egy hajófontnyi (valamivel több mint egy' mázsa) magyar vas 1,75 
márkába került.75 Egy' tyűk 6, egy lúd 9 dénár volt.76

A Jürgen Sarnowsky által készített táblázat sajnos nem tartalmazza a fuvarozási, 
szállítási költségeket sem, pontosabban nem tudjuk, hogy az építőanyagokra fordított 
összegekben benne foglaltattak-e a szállítási költségek vagy sem. Egy 1404. évi adat szerint 
például egy szállítóhajó bérlete két hónapra 13 márka 15 scotba került.77 Az 1404. évi 
Gotland elleni katonai expedíció magas költségét (20.865 márka) - nem véletlenül - 
elsősorban a magas szállítási költségek okozták.78 Ha a munkabérekkel és a szállítási 
költségekkel is kalkulálunk, 1400 táján az építkezésekre fordított kiadásokat 4.500-5.000 
márka/év nagyságúra becsülhetjük. A lovagrend más kiadásaival összehasonliíva az építkezési 
költségek éves szinten tagadhatatlanul jelentős tételnek számítottak. 1399-1409közölt pélául 
a központi kincstár 21.676 márkát fordított élelmiszerek, fűszerek, sör illetve bor vásárlására, 
azaz évi átlagban 210-220 márkát.79 Textíliákra, ruhaneműkre ugyanebben az időszakban 
4.120 márkát költöttek (41-42 márka/év)80, a konventek egyéb szükségletei és fegyverei 
28.412 márkába kerültek (2.841 márka/ év)81, az adminisztrációs és reprezentációs kiadások 
pedig 16.564 márkát tettek ki (165-170 nrárka/év).82
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Kérdés, hogy az építkezésekre fordított összeg a lovagrendi állam gazdaságának 
teljesítőképességéhez, valamint az állami bevételek nagyságrendjéhez képest soknak avagy 
kevésnek számított-e, hiszen az előbb felsorolt kiadási tételekkel összehasonlítva (talán a 
fegyverekre illetve egyéb eszközökre stb. fordított pénztől eltekintve) tagadhatatlanul 
magasabb költséget jelentett. Ennek megválaszolásához ismernünk kell a 14-15. század 
fordulóján a lovagrendi állam bevételi oldalát is. A következő táblázatban - a teljesség 
igénye nélkül - a Német Lovagrend 1400 körüli bevételeit tüntetjük fel.

bevételiforrás összeg (márkában)
földcenzus 43.552«
gab on aj ár a dé к ér teke sí tése 8.085Si
elismerési járadék és őrpénz kb. 2.000s5
kocsmacenzus kb. 1.400
malomcenzus kb. 2.00086
pénzverés kb. 200-25O4'
komp- és révpénz kb. 400ss
majorságok 36.027s9
magánkereskedelem 26.00090

A további bevételi források és bevételek (bíráskodás, adományok, hitelezés, pénzváltás 
stb.) felsorolásától eltekintve is figyelemre méltó, hogy a 14-15. század fordulójáról származó 
adatok tanúsága szerint a Német Lovagrend évi cenzusbevételének kb. 10-12%-át, 
magánkereskedelme jövedelmének 18-20%-át, vagy majorságaiból befolyó bevételeinek 
13-14%-át fordította építkezésekre. Becsült összbevételét (megközelítőleg 120.000 márka/ 
év) alapul véve az építkezési kiadások a kincstári bevétel aug több, m int 4 %-át tették ki. 
Mindebből az alábbi következtetések adódnak-
a. ) A Német Lovagrend által építkezésekre fordított kiadásoknak a kincstári bevételekhez 
viszonyított relatíve alacsonv ért^k.. -ztjelzi, hogy a késő középkor gazdasági környezetének 
változékonyságával ■' ePnuatva a lovagok hosszú távra kiszámíthatóan és finanszírozhatóan 
ter vcr.iék ar. építkezési kiadásokat, nem vállaltak aránytalanul nagy terheket.
b. ) Az állami-földesúri bevételek 4-5%-ának tartós invesztálása építkezésekbe kétség kívül 
folyamatos konjunktúrát eredm ényezett az építési illetve ehhez kapcsolódó egyéb 
ágazatokban, kereskedelemben, s közvetve előmozdította a gazdaság egészének fejlődését. 
R. S. Lopez véleményével ellentétben a 14-15. századi lovagrendi adatok alapján azt 
mondhatjuk, hogy Poroszországban az építkezések, különösen a várépítések a gazdaság 
“húzóágazatának”, “motorjának” szerepét töltöttékbe.

A lovagrendi állam  gazdaságának teljesítőképességét és fejlettségét jól illusztrálja 
a szomszédos Lengyelországgal történő összehasonlítás. 1400 táján Poroszország lakóinak 
száma kb. 480-500.000 fő lehetett.91 Ez megközelítőleg Brandenburg népességének mértéké
vel egyezett meg, Lengyelországnak viszont ekkoriban kb. 3 millió lakosa volt. A Német 
Lovagrend alattvalói mintegy 58.000 négyzetkilométer, Lengyelország népessége pedig 
kb. 210.000 négyzetkilométer területen oszlott meg. Ha a két ország területét, népességét
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és cenzusbevételeit összehasonlítjuk, azt tapasztaljuk, hogy Poroszországban átlagosan 0,5 
márka feletti összegű cenzus esett 1 négyzetkilométerre, Lengyelországban pedigcsak 0,3 
márka. Ez nem a lovagrendi állam súlyosabb adóztatásából, hanem mezőgazdasági, ipari és 
kereskedelmi szempontból egyaránt fejlettebb, hatékonyabb gazdaságából adódott.92 A 15. 
század elején ugyanis a gazdasági fejlettség és a bevételek nagysága tekintetében a népsűrűség 
sokkal fontosabb tényező volt, m int a tényleges népességszám. A Visztula mentén, 
Kulmerland földjén például a népsűrűség a 20 fő/négyzetkilométer értéket is elérte.93 
Poroszországban a 15. század végén a városi lakosság az össznépesség 18%-át tette ki, ami 
háromszor magasabb volt, m int Lengyelországban.9,1 Mindez - mai szóhasználattal élve - 
egy következetes, hosszú távra tervező gazdaságpolitika erdménye volt. A fennmaradt 
okleveles anyag szerint ugyanis a Német Lovagrend a kezdetektől a kereskedelem, a 
pénzforgalom és pénzgazdálkodás fejlődését szorgalmazta. M ár a 13. századból számos 
adat utal a kereskedelem viszonylag gyors kibontakozására, földrajzi kiszélesedésére és 
fejlődésére. Az 1233. évi kulmi kiváltságlevél például szabad közlekedést és vásártartást 
biztosított Kulin és Thorn polgárainak.95 1238-ban Wladislaw, Kujávia hercege kedvező 
vámtételeket állapított meg a Német Lovagrend kereskedői számára.96 1242-ben Konrád 
mazóviai herceg vámmentességet biztosított a Poroszországból érkező kereskedőknek.97 
1252-ben II. Sambor, Pommerellen hercege adott vámmentességet a kulmi polgároknak.98 
Egy évvel később Mindaugas, litván fejedelem szabad kereskedést biztosított a német 
kereskedőknek országában.99 1257-ben és 1263-ban a Szentszék (IV. Sándor és IV. Orbán 
pápák) is kereskedelmi kiváltságokban részesítette a lovagrendet.100 Egy 1263. évi oklevélben 
a lovagrend és a thorni polgárok Visztulkán történő kereskedelmi hajózásáról esik szó.101 
1280-ban Thorn városának Lübeckhez írott levelében Flandriával kereskedő porosz 
üzletemberek szerepelnek.102 1286-ban Kujávia hercege szabad átutazást biztosított országán 
keresztül a thorni kereskedőknek Ruténia irányába.103 Konrad von Feuchtwangen nagymester 
1295 táján I. Edward angol királyhoz írott levelében Angliával kereskedő poroszországi 
polgárokról tett említést.104 Ugyanebben az esztendőben a dán király is garantálta országában 
a porosz kereskedők szabad közlekedését.105 A példaként kiragadott s felsorolt adatok azt 
jelzik, hogy a 13-14. század fordulójára a Német Lovagrend kereskedelmi, gazdasági 
kapcsolatai már szerteágazóak, messzire nyúlóak voltak, olyannyira, hogy a 14. század első 
felében készült mediterrán portolánokon, térképeken m ár szerepeltek a porosz kikötők.106 
Erre a 14. századtól dinamikusan fejlődő gazdasági és pénzügyi háttérre alapozva kezdődtek 
a lovagrend nagy téglavárépítkezései, melyek az építőanyagok beszerzése, szállítása, a nagy 
létszámú, szakképzett munkaerőszükséglet révén még inkább hozzájárultak a kereskedelmi, 
szállítási kapcsolatok megerősödéséhez, és nagymértékben előmozdították a kézműipar 
fejlődését. Összességében azt mondhatjuk, hogy’ tartós konjuktúrát termivé a gazdasági 
növekedés “motorját” jelentették.
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László Pósán

Castle-building and economy in the Late-M iddle Ages 
in the docum ents of the Teutonic O rd e r of K nights in the 14-15lh centuries

The article, based on documents from the Teutonic Order — one of the greatest stimulator of 
construction —- in the 14-1 б* centuries, examines the correlation and interaction between castle
building and economy in the Order. It tries to answer the question whether the expensive and lengthy 
constructions in Prussia contributed to economic development or, just on the contrary, accompany
ing the seasonal uncertainties of agriculture their, sometimes decade-long, duration exhausted con
temporary economy, resulting in liquidity crisis. It also compares the sums spent on construction and 
treasury incomes at the zenith of the Order’s material and political power in around 1400. It comes to 
the conclusion that, on a yearly basis, only four percent of treasury incomes was spent on construc
tion. From this the following conclusion could be drawn: firstly, even if the disorderly medieval 
economic environment is taken into account the Teutonic Order did not take on a disproportionate 
burden when financing constructions. Secondly, recurring investment of four to five percent of trea
sury incomes in construction brought about steady manufacturing and commercial growth which 
contributed to the development of the country’s economy.
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