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Pósán László

Kamarások és kamarai körzetek a középkori Poroszországban

A Német Lovagrend államában, a szerzetesi-lovagi szervezet belső felépítéséből 
és regulájából következően ott, ahol a lovagok száma elérte a konvent létrehozásá
hoz szükséges mértéket, azaz -  Jézus és az apostolok m intájára- legalább a 12 főt, 
a rendház és a hozzá tartozó nagyobb terület a komtúr (commendator, praeceptor ) 
irányítása alatt állt.1 Ezekben a komtúrságokban a komtúr a konventtel együtt a 
Rend egésze és általában annak elöljárója, a nagymester (magister generalis) kép
viselőjeként gyakorolta a territoriális hatalmat.1 2 A komtúrokkal egyenrangúként, 
ugyancsak nagy kiterjedésű területek igazgatásáért felelt a Vogt (advocatus) is, aki 
tevékenységéről egyedül a nagymesternek tartozott számot adni. A komtüroktól 
eltérően ugyanis az általa irányított területen nem volt lovagrendi konvent, amely 
helyben korlátozhatta vagy ellenőrizhette volna. A Német Lovagrendnél különö
sen a 14. század második felétől vált gyakorlattá, hogy az újonnan megszerzett 
vagy meghódított területek, mint például a lengyel Dobrin tartomány, Gotland szi
gete, a németországi Neumark vagy a litvániai Samaiten tartomány élére, egy-egy 
Vogt-ot állítottak.3 Az advocatus/Vogt tisztség azonban egy komtúrságon belül, a 
komtúroknak alárendelten is előfordulhatott egy-egy kisebb rendház, illetve az ahhoz 
tartozó kisebb igazgatási körzet élén. Ezek a Vogt-ok nem voltak egyenrangúak a 
komtúrokkal. A christburgi komtúrságban például egy Vogt-körzet volt (Preußisch- 
Mark), az elbingiben kettő (Mohrungen, Fischau), Balga komtúrja alá egy advocatus

1. Die Statuten des Deutschen Ordens nach den ältesten Handschriften, hg. M. Perlbach, 
Halle, 1890., 41.

2. Akomtúritisztségről,illetveakomtúrságokrólbővebbenld.:M Turnier: DerDeutsche 
Orden im Werden, Wachsen und Wirken bis 1400. Mit einem Abriß der Geschichte 
von 1400 bis zur neuesten Zeit. Wien, 1955. 430^132.; P. G. Thielen: Die Verwaltung 
des Ordensstaates Preußen vornehmlich im 15. Jahrhundert. Köln-Graz, 23.; L. Weber. 
Preussen vor 500 Jahren. Danzig, 1878., 283-284.

3. H. Boockmam: Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte. Mün
chen, 1981., 190.
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(Lyck) tartozott, a danzigi komtúr fennhatósága alatt pedig egy Vogt állt (Michau).4 
A 13. század utolsó harmadából származó források olyan területek élén említenek 
Vogt tisztséget, amelyek katonai szempontból még fenyegetett térségeknek számítot
tak, azaz elsősorban Poroszország keleti, délkeleti részein (,/ratre Helwico dicto de 
Goltbach aduocato Natangia" vagy „fráter Theodricus aduocatus Sambie”).5 Ké
sőbb is az egyes komtúrságokban lévő, a komtúmak alárendelt Vogt-körzetek többsé
ge általában határvidékeken, vagy stratégiai szempontból fontos helyeken lettek ki
alakítva. Az advocatus tehát elsősorban katonai természetű feladatokat látott el, de 
természetesen a fennhatósága alá tartozó terület közigazgatásáért is felelt.6 A Pfleger 
(provisor) ugyancsak olyan kisebb rendház élén álló lovagrendi tisztségviselő volt, 
ahol a lovagtestvérek csekély száma miatt nem működhetett konvent. Tisztsége első
sorban a helyi gazdaságirányításhoz és közigazgatáshoz kapcsolódott, s feladatai kö
zött jóval kisebb hangsúllyal voltak jelen a katonai természetű ügyek.7 Közvetlenül a 
nagymester alá rendelt, a Vogt tisztséghez hasonló, a komtúrral egyenrangú Pfleger 
tisztség a források szerint nem volt a középkori Poroszországban, azaz a provisor 
mindig a komtúr fennhatósága alá tartozott. Az elbingi komtúrságban például öt Pfleger- 
körzet volt (Preußisch-Holland, Orteisburg, Ossek, Kuttenhof, Willenbug), a 
königsbergihez kettő tartozott (Grünhoff, Lochstädt), az osterodeihez pedig három 
(Neidenburg, Willenberg, Deutsch-Eylau).8 A Német Lovagrend közvetlen fennható
sága alatt álló területek gyakorlatának megfelelően a porosz püspökségek és káptalani 
territóriumok világi igazgatását is a Rend soraiból kikerülő püspöki és káptalani Vogt- 
ok intézték.9 A komtúmak alárendelt, általában kisebb igazgatási körzettel rendelkező 
tisztség volt a Fischmeister (halászmester) is. Eredetileg csak egy konventen belüli 
feladatokat ellátó tisztség volt ( a rendház hallal történő ellátásáért felelt), de a 14. 
század első évtizedeitől területi-igazgatási funkciókat nyert. A danzigi komtúrságban 
1316-tól jelent meg ez a tisztség, Marienburgban 1313-ban, Christburgban 1320-ban, 
Elbingben 1325-ben, Schlochau-ban 1323-ban.10 11 A lovagrendi erdőbirtokokat -  a 
komtúmak alárendelten -  a Waldmeister (erdőmester) irányította.11
J. P G. Thielen: i.m. 26-27.
5. Codex diplomaticus Prussicus. Urkunden-Sammlung zur ältem Geschichte Preussens. 

Bde I-VI., hg. J. Voigt, Königsberg, 1836-1861. (a továbbiakban CDP), itt: CDP I., Nr.
168., Nr. 173.

6. M. Turnier, i.m. 432.
7. P. G. Thielen', i.m. 96.
8. Uo. 26-27.
9. H.—J. Perk: Verfassungs- und Rechtsgeschichte des Fürstbistums Ermland. Königsberg,

1931., 21-22.
10. J. Samowsky: Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preußen (1382-1454) 

Köln, 1993., 144.
11. Uo. 150.
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Annak ellenére, hogy a kisebb Vogt-ok, Pflegerek, F ischm eisterek és 
Waldmeisterek helyi tisztségviselők voltak, az általuk irányított körzetek együtte
sen sem tették ki a komtúrságok összterületét. A lovagrendi állam helyi igazgatási 
egységeit nem elsősorban ezek a rendházakhoz kapcsolódó területi egységek je 
lentették, hanem az ún. kamarai körzetek (Kammeramt). Samland tartományban 
például a königsbergi komtúrság a 14. században a következő kisebb igazgatási 
területekből állt: a grünhoffi és lochstädti Pfleger-körzetből, valamint nyolc kama
rai körzetből (Germau, Pobethen, Rudau, Wargen, Schaaken, Kaymen, Waldau, 
Kermitten).12 A tartomány földjének mintegy harmadát kitevő samlandi püspök
ség, a lovagrendi területekhez hasonlóan, ugyancsak kamarai körzetekre oszlott.13 
A christburgi komtúrság Morainen, Kerschitten, Preußisch-Mark, Nehmen, Kerpen 
kamarai körzetekből állt.14 A königsbergi vagy a christburgi komtúrsághoz hason
lóan a többi komtúrság is, területük s népességük nagyságától függően, más-más 
számú kamarai körzetre oszlott. Ahogy a lovagrendi állam nyugati (Christburg) és 
keleti (Königsberg) területeiről vett példák is mutatják, a kamarai körzetek név
anyaga túlnyomó többségében porosz eredetű. Ez abból következett, hogy a kama
rai körzetek földrajzi keretei és tényleges igazgatási hatásköre nem volt azonos. A 
telepes jogállású (döntően német) falvak, továbbá a katonai szolgálattal tartozó 
birtokos szabadok (származástól függetlenül), a városok, valamint a lovagrendi 
majorok, udvarházak, ha területileg az adott kamarai körzetben is voltak, nem tar
toztak annak igazgatási hatáskörébe.15 A kamarai körzetek lényegében a meghódí
tott porosz népesség településeinek voltak egyfajta regionális igazgatási egysé
gei.16 Egy-egy ilyen körzet néhány falut foglalt magába, amelyek inkább csak pár 
gazdaságból álló tanyák voltak.17 A 15. század első feléből származó Großen 
Zinsbuch szerint például a christburgi komtúrságban Morainen kamarai körzethez 
öt porosz falu tartozott: a 29 Haken földterületű Morainen falu, a 38 Haken határ

12. R. Wenskus: Meinverbände und Kleinräume bei den Preußen des Samlandes. in: 
Ausgewählte Aufsätze zum frühen und preußischen Mittelalter. Festgabe zu seinem 
siebzigsten Geburtstag hg. H. Patze, Sigmaringen, 1986., 248..

13. Ezek a következők voltak: Laptau, Powunden, Medenau, Rinau, Quednau. Erről bőveb
ben Id.: R. Wenskus: Kleinverbände i.m. 248. továbbá R. Plümicke: Zur ländlichen 
Verfassung des Samlandes unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. Leipzig, 1912., 5.

14. H. Wunder: Siedlungs- und Bevölkerungsgeschichte der Komturei Christburg (13- 
16. Jh.) /Marburger Ostforschungen 28./, Wiesbaden, 1968., 134-135.

15. R. Plümicke: i.m. 96-96.
16. H. Wunder: i.m. 85.; W. Küttler: Charakter und Entwicklungstendenzen des 

Deutschordensstaates in Preußen, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, XIX. 
Jahrgang, Heft 12.(1971), 1515.

17. R. Wenskus: Kleinverbände i.m. 248.

25



ral rendelkező Menthen, Prökelwitz (26 Haken), Ramten (45 Haken) és Troop (55 
Haken).18 Morainen falut egy 1303. évi határleiráskor említik először a források.19 
Menthenről a 13. században már Peter von Dusburg is megemlékezett krónikájá
ban.20 Prökelwitz az Altstadt város részére 1312-ben kiállított oklevélben szerepel 
először Pralerwicz néven.21 Ramtent és Troop-ot egyaránt 1280-ban említik az 
oklevelek.22 A Morainen kamarai körzethez így tehát 193 Haken adó- és járadékfi
zető porosz paraszti gazdaság tartozott. Preußisch-Mark kamarai körzet tíz porosz 
falut foglalt magába: Boyden-t (36 Haken), Goyden-t (30 Haken), Kabiten-t (21 
Haken), Kaukenynen-t ( 10 Haken), Motitten-t (24 Haken), Pollewiten-t (40 Haken), 
Popitten-t (20 Haken), Prothainen-t (15 Haken), Rohden-t (18 Haken), és Vorwerk- 
et (43 Haken).23 Egy-egy porosz paraszti birtok átlagosan két Haken nagyságú 
volt.24 A Haken (latinul uncus) eredetileg egy szimmetrikus (vagy túró) faeke volt, 
s azt a nagyságú földet jelentette, amelyet -  talajadottságtól, talajtípustól függően 
-  ezzel az ekével egy nap alatt meg lehetett szántani. A Német Lovagrend porosz- 
országi Landmeistere {provinciális magister), Mangold 1280-ban Wargathen, 
Bechse és Naslao nevű poroszoknak a következőképpen adományozott földet: „van 
ackern alzo vil, alz sye selben myt eren hókén gebuwen mögen”.25 Számos további 
forrás is azt bizonyítja, hogy a 13. században a Haken még annyi földet tett ki, 
amennyit ezzel az ekével egy nap alatt meg lehetett szántani.26 A 14. századtól 
azonban kezdett pontosan meghatározott nagyságú földterület megnevezésévé válni, 
azaz független lett a talajadottságoktól. 1301-ben például Konrad Sack tartományi 
mester (Landmeister) megerősítette a porosz Catcze-t azon földek birtokában, 
amelyeket eddig is müveit. Az oklevél úgy fogalmazott, hogy a szóban forgó Catcze 
földjeinek együttes mértéke duos uncos, azaz 2 Haken kell, hogy legyen, s ha az 
eddig müveit terület kimérése után az állapítható meg, hogy a porosz Catcze föld
jeinek nagysága nem érte el az előírt 2 Hakent, akkor a szomszédos erdőből még

18. Das große Zinsbuch des Deutschen Ordens, hg. P. G. Thielen, Marburg, 1958. (a 
továbbiakban GZB), 133.

19. Preußisches Urkundenbuch. hgg. R. Philippi -  A. Seraphim -  M. Hein -  E. Maschke 
-  H. Koeppen -  K. Conrad, Bde. 1.1. -  VI.L, Königsberg-Marburg, 1882-1986. (a 
továbbiakban: PUB); itt: PUB I.2., Nr. 810.

20. Petri de Dusburg: Cronica terre Prussie. in: Scriptores rerum prussicarum. Tom. I-V., 
hgg. T. Hirsch -  M. Toeppen -  E. Strehlke, Leipzig, 1861-1874. (a továbbiakban: 
SRP); Itt: Dusburg, III. c„ SRPI. 143.

21. PUB II., Nr. 60.
22. PUB 1.2., Nr. 380.
23. GZB 137.
24. H. Wunder, i.m. 97.
25. PUB 1.2., Nr. 382.
26. Vö. pl.: PUB I.2., Nr. 386.; Nr. 387.; Nr. 588.
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annyival kell kiegészíteni, hogy meglegyen a kívánt birtoknagyság.27 1307-ben 
Eberhard ermlandi (warmiai) püspök az “ország szokásos mértéke szerint” ado
mányozott két keresztény hitre tért litvánnak összesen 3 Haken földet.28 Az emlí
tett két példán túl számos más forrás is egyértelműen jelzi, hogy a 14. század ele
jén a Haken már meghatározott nagyságú földterületet jelentett Poroszországban.29 
Egy Haken átlagosan 10 Morgent, azaz holdat tett ki. (1 Morgen, azaz hold kb. 
1/3-1/4 hektárt jelentett.)30 1334-ben Luther von Braunschweig nagymester úgy 
adományozott földet, hogy minden Haken 10 Morgennek felelt meg: “pro  quolibet 
unco decem lúgéra computanda”,31 1349-ben a Marienburg közelében fekvő 
Pruppendorf faluban egy bizonyos Heinrich kamarás 2 Haken paraszti szolgáltatá
soktól és terhektől mentes birtokot kapott, összesen 20 Morgen nagyságban (“duos 
uncos liberos XX  iugera continentes”).32 Simon Grunau 16. századi krónikás leírá
sa szerint az “ország szokásos mértékét” 1307-ben a tartományúri hatalmat gya
korló Német Lovagrend állapította meg s rögzítette, amikor az Engelsburgban tar
tott káptalani gyűlésén a poroszországi súlyokról és mértékekről határozott, köz
tük a földmértékekről is. A lovagrend káptalana úgy határozott, hogy “3 Hacken 
machen 2 Huben”.33 Mindez csak úgy volt lehetséges, hogy 1 Haken valóban 20 
Morgen-t jelentett, mert 1 Hufe 30 Morgen nagyságú volt. A Großen Zinsbuch 
1414. évi bejegyzése ugyanezt erősíti meg: “1 1/2 hocke machet eyne hűbe”.34

Hogy az egyes kamarai körzetek mikor jöttek létre, nem tudjuk, de a közvetett 
bizonyítékok, adatok amellett szólnak, hogy a 13. század második felében, utolsó 
harmadában már jó néhány létezett. Königsblumenau 1299. évi oklevelében pél
dául már egy, a hivatali körzetet irányító Albert nevű kamarásról esik szó.35 A 
kamarai körzetek élén a kamarás állt, akinek munkáját egy vagy két alkamarás 
segítette. A már példaként említett königsbergi komtúrságban például két-két, míg

27. PUB 1.2., Nr. 782.
28. Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte 

Ermlands. Bde. I-IV., hgg. C. P. Woelky -  V. Röhrich, Braunsberg, 1874. (a további
akban: CDW), itt: CDW I., Nr. 139.

29. Vö. pl.: PUB II., Nr. 589(1318); PUB III., Nr. 627(1343); Urkundenbuch des Bistums 
Samland. hgg. C. P. Woelky -H . Mendthai, Leipzig, 1891. (a továbbikaban: SAML. 
UB.) itt: SAML. UB. Nr. 238 és 240. (1325)

30. E. Tan’el: Der Haken. Die Grundlagen der Landnutzung und der Besteuerung in Estland 
im 13-19. Jahrhundert. Tallin, 1983, 36.

31. PUB II., Nr 850.
32. PUB IV., Nr. 411.
33. S. Grunau: Preußische Chronik, hg. M. Perlbach, Bd. L, Leipzig, 1876., 469-471.
34. GZB 18.
35. PUB I.2., Nr 723.
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a christburgi komtúrságban csak egy-egy alkamarás fordult elő.36 A 14. század 
elején a danzigi komtúrság kamarai körzeteiben is csak egy-egy alkamarást emlí
tenek az oklevelek.37 A kamarások illetve alkamarások származásukat tekintve több
nyire poroszok voltak, olyanok, akiknek hűsége és lojalitása a Német Lovagrend
hez vitathatatlan volt. A komtúrok mellett szolgáló tolmácsokon kívül tulajdon
képpen ők voltak az egyedüli közvetítők a lovagrend (vagy püspök, illetve kápta
lan), mint földesúr és tartományúr, valamint a porosz alattvalók között. Az igazga
tásuk alá tartozó falvakban ök feleltek az egyházi és földesúri járadékok, adók 
begyűjtéséért.38 Ebben az egyes falvak elöljárói, a sztaroszták (.starust, starus) 
voltak segítségükre, akiknek személye azonban ugyanolyan jogi megítélés alá esett, 
mint a porosz parasztoké. A 14. század közepe táján írásba foglalt porosz szokásjo
gi gyű jtemény, a Jura Pruthenorum például erről a következőképpen rendelkezett: 
“Ein Starost sal nicht anders gericht werden, denn als eyn ander Preusse”.39 A 
források elsősorban a Visztula tágabb térségéhez tartozó porosz térségekben -  te
hát a lengyel területekhez közelebb eső vidékeken -  említik a lengyel eredetű 
sztartoszta szót a falu elöljárói tisztségeként.40 A keleti területeken, mint például 
Samland földjén, ez a megnevezés szinte alig fordult elő.41 Az, hogy a porosz 
falvak élén álló személyt lengyel szóval nevezték meg, azt jelzi, hogy a Jura 
Pruthenorum létrejöttének időszakára a lovagrendi államban már jelentős közele
dés ment végbe a lengyel és a porosz jog, és az ezekhez kapcsolódó fogalmak 
között. Ez a folyamat majd egy évszázadot ölelt fel, hiszen az 1249. évi christburgi 
békeszerződésben a Német Lovagrend a keresztény hitre tért poroszoknak lehető
vé tette, hogy lengyel jogon éljenek.42 Egy 1248-ban kelt oklevél tanúsága szerint 
-  tehát egy évvel azelőtt, hogy a Német Lovagrend megengedte a poroszoknak, 
hogy lengyel jog szerint is élhessenek -  a 13. század közepén a lovagrendi uralom 
alatt álló porosz falvak élén még nem sztaroszta állt, hanem a falu legöregebbje 
felelt azért, hogy fizetési kötelezettségének mindenki eleget tegyen.43 A 13. század

36. R. Wenskus: Kleinverbände i.m. 250.; H. Wunder, i.m. 85.
37. Regesta Historico-Diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum, 1198-1525. bearb. 

E. Joachim, hg. W. Hubatsch, Pars IL: Regesta Privilegiorum Ordinis S. Mariae 
Theutonicorum. Mit einem Anhang: Papst- und Konzilsurkunden. Göttingen, 1948. 
(a továbbiakban: Regesta II.), itt: Regesta II., Nr. 422.

38. H. Wunder, i.m. 85.
39. Jura Pruthenorum saeculo XIV conditia nunc primum e libris manuscriptis edidit P. 

Laband, Königsberg, 1866., 10., Nr. 29.
40. SRP V, 429.; Regesta II., Nr. 3375.; GZB 103., 127., 134.
41. R. Wenskus: Weinverbände i.m. 260.
42. PUB I.l.,Nr. 218.
43. PUB I.l.,Nr. 206.
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második felétől kezdett tért hódítani a Visztula vidéken a sztaroszta megnevezés, 
illetve ezzel együtt a lengyel jog. A lengyel jog a lengyel etnikum csekély száma és 
a porosz népesség számottevő aránya ellenére annak köszönhette jelentőségét, hogy 
a 13. század második felében, 1278-ban a Német Lovagrend kiváltságlevélben 
erősítette meg annak érvényességét és hatályát.44 A poroszországi néhány falut 
(vagy inkább tanyát) magába foglaló kamarai körzetekhez volt hasonló a lovag
rendi állam másik országrészében, a Baltikumban (lett, észt területek) is a helyi 
igazgatás. Itt a több falut, tanyát összefogó igazgatási- és adókörzet a “Pagast” 
vagy “Wacke” volt, melynek élén az ún. “Wackenälteste” állt. A goldingeni 
komtúrság inventáriumában például egy 1341. évi bejegyzésnél egyértelműen a 
következő olvasható: “pagasta, que proprie Wacke dicitur”.45

A porosz területeken a kamarások nem csak a paraszti járadékok és adók be
gyűjtéséért feleltek, hanem a lovagrendi árucikkeket, eladásra szánt javakat is ők 
közvetitették a porosz parasztok felé. 1400-ban például Kerschitten kamarása a 
kamarai körzet lakói számára 20 lovat vett át a Német Lovagrendtől.46 Egy 1427. 
évi rendelkezés a német telepesek falvaiban a soltész, a porosz falvakban pedig az 
illetékes kamarások feladatává tette az egyházi ünnepek betartatását is.47 A kama
rai körzetek porosz lakosságának, ha keresztény hitét akarta gyakorolni, vagy ele
get kívánt tenni az egyházi és tartományúri elvárásoknak, többnyire a körzet hatá
rain belül fekvő német telepes falvak templomait, vagy a lovagrendi udvarházak, 
majorok kápolnáit kellett felkeresni.48 (Mindebből az is következett, hogy a lovag
rendi állam papjainak túlnyomó többsége német származású volt.) Az eddig el
mondottakon túl a kamarás tisztséghez a katonai szemle, az ún. “mustra” megtar
tásának kötelezettsége is hozzá tartozott. 1509-ben a nagymester azt írta Samland 
tartomány kamarásainak, hogy a régi hagyományoknak megfelelően a königsbergi 
Hauskomtur minden kamarai körzetben köteles évente három napot eltölteni: ket
tőt a bíráskodás, egyet pedig az adott körzet igazgatási határain belül katonai köte
lezettséggel tartozó szabadok katonai szemléje céljából.49 A kamarások ezzel kap
csolatos feladata az volt, hogy a lovagrendi tisztségviselő érkezésének idejét is
merve értesítse a körzetben élő katonáskodó elemeket, hogy mikor lesz a mustra. 
Más, katonai tartalmú hatásköre, illetve az érintett szabadok felett egyéb hivatali

44. CDPI., Nr. 163.
45. M. Hellmam: Das Lettenland im Mittelalter. Münster-Köln, 226-227.
46. H. Wunder, i.m. 85.
47. H. Patzer. Die deutsche bäuerliche Gemeinde im Ordensstaat Preußen, in: Die Anfänge 

der Landgemeinde und ihre Wesen II. (Vorträge und Forschungen Bd. VIII.), Konstanz- 
Stuttgart, 1964., 180.

48. H. Wunder, i.m. 58.
49. R. Wenskus: Kleinverbände i.m. 254.
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jogköre nem volt. A kamarai körzetek többsége rendelkezett egy-egy sáncokkal, 
palánkokkal megerősített ún. mentsvárral, ahol háborús szükséghelyzet esetén a 
körzet lakossága menedéket találhatott. Egy 1360-ból származó oklevélben példá
ul az olvasható, hogy a samlandi püspökségben Powunden kamarai körzet kocs
mája megkapta azt a jogot, hogy háború idején, amikor a lakosság a mentsvárba 
húzódik, ott sört mérjen.50 Ezeknél a menedékváraknál, sáncoknál kisebb piachely 
és állandó település, ún. Lischke is kialakulhatott, illetve néhány helyen még a 
Német Lovagrend hódítását megelőzően ki is alakult.51 A kamarai körzetekben 
lévő mentsvárak többsége még a lovagrendi uralom előtti időkből származott. A 
Német Lovagrend 13. századi hódítását és megtelepedését megörökítő krónikás, 
Peter von Dusburg arról számol be, hogy a politikai értelemben szervezett törzsi
területi egységek központját egy-egy megerősített hely jelentette (“quelibet istarum 
gencium habet múlta castra et firma, de quibus tediosum esset per singula 
enarrae”).52 Ezeket az erősségeket Dusburg a krónikájában az adott területet fenn
hatósága alatt tartó porosz törzsfő vagy előkelő neve alapján azonosította: “castrum 
Belichov cuiusdam nobiles de Pomesaniá’53, “castrum Wiclandsort, quod dicitur 
nunc Locstete a nomine cumsdem Sambite, dicti Laucstiete, qui ibidem 
morabatur"54, “quidam dictus Girdaw... habuit in terra barthensi castrum dictum 
a nomine suo Girdaw”55. A kamarai körzetek létrehozásakor a Német Lovagrend 
többé-kevésbé ezeket a régi porosz igazgatási-szervezeti egységeket vette alapul, 
amelyeket a polca vagy pulca óporosz szavakkal jelöltek. Samland földjén példá
ul a “polca Quedenow” határai adták meg a kereteit az ugyanilyen nevű későbbi 
káptalani kamarai körzetnek.56 A “polca Medenow”, “polca Wargyn” vagy “polca 
Waldow” szintén közel azonos volt a későbbi kamarai körzettel.57 A pogány kori, 
porosz gentilis struktúrákhoz igazodó politikai-szervezeti egységek, és a lovagren-

50. SAML. UB„ Nr. 497.
51. Erről bővebben Id. M. Toeppen: Über preußische Lischken, Flecken und Städte. Ein 

Beitrag zur Geschichte der Gemeindeverfassung in Preußen, in: Altpreußische 
Monatschrift 4.( 1867) 511 -513., 621-622. ; R. Grieser. Lischke und Stadt. Ein Beitrag 
zur Geschichte der Städte im Lande des Deutschen Ordens, in: Prussia 29. (1931), 
232-243.; P. Erlen: i.m., 168.; H. Samsonowicz: Kleinstädte im Deutschordensstaat 
Preußen, in: Stadt und Orden. Das Verhältnis des Deutschen Ordens zu den Städten in 
Livland, Preußen und im Deutschen Reich. (Quellen und Studien zur Geschichte des 
Deutschen Ordens Bd. 44.), hg. U. Arnold, Marburg, 1993., 143.

52. Dusburg III. c. 3., SRPI., 52.
53. Dusburg III. c. 148, SRP I., 122.
54. Dusburg III. c. 112., SRP I., 109.
55. Dusburg III. c. 113., SRP I., 109.
56. SAML. UB„ Nr. 200.
57. SAML. UB„ Nr. 164., Nr. 218., Nr. 422.

30



di uralom időszakában kialakított kamarai körzetek között, mivel kisebb eltérések
kel, de mégis azonos területi egységek voltak, fennmaradt a folyamatosság. Ez 
alapvetően a Német Lovagrend politikájából következett. A viszonylag kis létszá
mú katonai-szerzetesi közösség -  ahogyan az 1249. évi christburgi szerződés is 
mutatja -  a kezdetektől nagy figyelmet fordított a porosz népesség megnyerésére, 
ezért lojalitásuk biztosítása érdekében igyekezett a lehető legkevesebb változást 
okozni mindennapi életükben. De a porosz etnikum sajátos, alapvetően tanya-rend
szerű településszerkezetéből következően, a paraszti járadékok, adók behajtásá
nak legésszerűbb módja is az volt, ha a régi, megszokott igazgatási kereteket lé
nyegében változatlanul meghagyja. Abból, hogy az ősi pogány, gentilis szervezeti 
formák számos vonatkozásban továbbéltek, következett az is, hogy a poroszok 
formális keresztény hitre térését követően még hosszú ideig a pogány hiedelmek 
és szokások főbb elemei is megmaradtak. 1520-ban például -  közel 300 évvel 
azután, hogy a Német Lovagrend, s vele a kereszténység megjelent a porosz terü
leteken -  Samland földjén még áldoztak fekete bikát. Egy 1531-ből származó hír
adás szerint Pobethen egyházkerületben 6 falu népe gyűlt össze, és egy kocát áldo
zott valamelyik ősi pogány istennek.58

Egy adott körzet igazgatási-adminisztratív feladatain, azaz a közhatalom helyi 
megjelenítésén túl a kamarások nemegyszer a Német Lovagrendnek, mint magán- 
földesúmak az alkalmazottai is voltak. A lovagok a régi múltra visszatekintő, már 
aKaroling korban is jól ismert ún. villikációs rendszert alkalmazták birtokaik igaz
gatásában.59 Kisebb udvarházaiknak, birtokaiknak, majorjaiknak irányítását több
nyire a kamarásokra bízták.60 Ezek a majorok, udvarházak nem rendházak közelé
ben voltak, s nem azok napi ellátását szolgálták. Döntően állattartással foglalkoz
tak, ami jóval kevesebb munkaerőt igényelt, mint a szántóföldi termelés.61

A kamarai körzet igazgatási feladatainak ellátásáért a kamarások nem kaptak 
ugyan fizetést, de tisztségükhöz hivatali birtok társult, ami csak a hivatal betölté
séig járt, s ezen időszak alatt adómentességet élvezett.62 Az egyes kamarai körze
tekben a kamarás feladatkörhöz kapcsolódó hivatali birtokok -  részben a hivatali

58. R. Wenskus: Kleinverbände i.m. 276.
59. G. Aubin\ Zur Geschichte des gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses in Ostpreußen. 
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deutsche Ostsiedlung. Ein struktureller Vergleich zwischen Südwestfrankreich, den 
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Ostmitteleuropa -  Studien 9), Marburg-Lahn, 1992., 204.

61. H. Boockmann: Die Vorwerke des Deutschen Ordens in Preußen, in: Die 
Grundherrschaft im späten Mittelalter, hg. H. Patze, Sigmaringen, 1983., 565.

62. SRPIV, 460.
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körzet nagyságától is függően -  eltérő méretűek voltak, azaz az egyes kamarások 
anyagi helyzete egymástól nagyon eltérő lehetett. Nehmen kamarási tisztségéhez 
például 1382-ben 10 Haken nagyságú hivatali birtok társult, tehát egy átlagos po
rosz paraszti gazdaság méretének ötszöröse.63 Más esetekben a kamarási hivatali 
birtok csak 4 Haken volt, azaz a porosz paraszti birtoknagyságnak a kétszerese 
volt.64 Az osterrodei kamarai körzetben a kamarás 6 Haken szolgálati birtokot ka
pott,65 míg Pomesania tartományban Hanken kamarás 1395-ben csak 3 Haken föl
det kapott.66 A Német Lovagrend a megbízható s lojális porosz szabadok közül 
nevezte ki a kamarásokat, akik így a hivatali birtokuk mellett kisebb-nagyobb sa
ját, családi birtokkal is rendelkeztek. Azáltal, hogy szerepük volt a lovagrendi ál
lam alsó szintű igazgatásában, megőrizték, sőt megerősítették társadalmi helyze
tüket, s nem kellett attól tartaniuk, hogy esetleg lesüllyednek az adófizető, s robo
toló porosz parasztok sorába. A kamarás tisztség, mivel helyi hatalmi jogosítvá
nyok társultak hozzá, felemelkedési lehetőséget jelentett, s emiatt a porosz szaba
dok számára vonzónak számitott.67 A kamarás tisztséggel együtt járó hivatali bir
tokjuttatás és társadalmi presztízs ugyan önmagában is alkalmas volt ezen réteg 
hűségének biztosítására, de ettől függetlenül a lojalitás erősítése érdekében ezen 
felül a Német Lovagrend gyakran még örökithető, szabad, paraszti szolgáltatások
tól mentes saját tulajdonú földet is adományozott számukra. A christburgi 
komtúrságból származó Pfennigschuldbuch tanúsága szerint például 1378-ban 
Kerpen kamarása, Pecze 10 Hufe földet kapott örökös tulajdonul, mely mentes 
volt a paraszti szolgáltatásoktól, terhektől és a tizedfízetés alól.68 1382-ben Nehmen 
kamarása hivatali birtokához még 17 hold legelőt kapott.69 A 14. század közepétől, 
második felétől egyre gyakoribbá vált, hogy a Német Lovagrend beleegyezésével 
egyes porosz családok örökletesen birtokolták a kamarás tisztséget,70 sőt a 15. 
században már az is előfordult, hogy egy kamarás tisztség betöltésekor írásban 
rögzítették annak örökíthetőségét, mint például 1491-ben a Tilsit melletti splitteri 
kamarai körzet esetében.71 A 14. század közepe tájáról egyes források már arról
63. A. Semrau: Die Siedlungen im Kammeramt Neimen im Mittelalter, in: Mitteil. d. 
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tudósítanak, hogy a kamarásoknak a porosz erdővidékek tervszerű belső betelepí
tésében ugyancsak lett szerepük. A brandenburgi komtúrság (Natangen tartomány) 
huntenau kamarai körzetében például 1347-ben a kamarást bízta meg a Német 
Lovagrend Packerau falu porosz parasztokkal történő betelepítésével. Az erről szóló 
oklevélben kiemelték, hogy a kamarás által telepített poroszok -  telepes mivoltuk 
ellenére -  a porosz jog alapján robotkötelezettséggel is tartoznak, a kamarás azon
ban, mint telepítő (locator) a német soltészekkel megegyező jogállást nyer.72 A 
laptaui kamarai körzetben Dietrich samlandi püspök 1383-ban a telepes porosz 
parasztoktól “a tartományi szolgálatot, mely szokásban van” {des lantdis gewonheit), 
azaz a robotot továbbra is megkövetelte.73 Ugyanilyen feltételekkel történt 1384- 
ben Rinau falu telepítése is.74 A Német Lovagrend az alávetett, függő helyzetű 
porosz paraszti népességet a belső erdős vidékek kolonizációjában vette igénybe, 
akik viszont ennek révén kedvezőbb jogállásúak lettek.75 Míg a 14. században a 
telepítésekben résztvevő poroszok csak a helyi közigazgatásban szerepet játszó 
kamarások voltak, a 15. századtól már más, igazgatási feladatokkal nem foglalko
zó porosz szabadok is kaphattak telepítési megbízatást. 1408-ban például Samland 
földjén Kaymen kamarai körzetben a Német Lovagrend egy bizonyos Heinrich 
Gydawt nevű porosz szabadot alkalmazott ilyen feladatra.76 1436-ban Austin 
Gydawte (aki feltehetően az előbb említett Heinrich Gydawt fia, vagy valamilyen 
rokona lehetett) a rudaui kamarai körzetben (Michelau tartomány) lett telepítési 
vállalkozó, azaz lokátor.77 E két név alapján arra következtethetünk, hogy a 15. 
században a porosz szabadok között már telepítési vállalkozással foglalkozó ún. 
lokátor-dinasztiák is voltak.

Abból következően, hogy a kamarások többnyire a porosz szabadok sorából 
kerültek ki jogállásuk alapján személyes katonai kötelezettséggel tartoztak. A kö
zépkori Európa más területeinek gyakorlatához hasonlóan, a katonai kötelezett
séghez tartozó fegyverzet minősége és mennyisége a birtok nagyságától, illetve a 
birtokból származó jövedelem mértékétől függött. Az 1233. évi kulmi kiváltságle
vél erről úgy rendelkezett, hogy azok, akiknek a birtoka 40 Hufe, vagy annál több, 
nehézpáncélos lovasként, legkevesebb két lóval kötelesek hadakozni. Akiknek a 
birtoka ennél kisebb, könnyű fegyverzettel, mellvérttel és lóval (azaz könnyűlo
vasként) kell hadba vonulniuk.78 A nehézpáncélos lovagi fegyverzet kiállítására

72. PUB IV., Nr. 272.
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képes birtokosok döntően német nemesek voltak, mint például Dietrich von 
Depenow, akinek 1236-ban a Német Lovagrend 300 Hufe földet adományozott,79 
s aki a következő években további adom ányokban részesü lt.80 1285-ben 
Marienwerder környékén a Rend közel 1000 Hufe nagyságú földet adományozott 
el.81 A könnyűlovas szolgálattal tartozó ún. „kisebb szabadok” (cleynen freyen) 
szinte kizárólag a porosz etnikumhoz tartoztak, s ebből következően többnyire 
földjeiket is porosz jog alapján birtokolták.82 Egy 1454-ből származó levél példá
ul egyértelműen arról szól, hogy Preußisch-Mark-ban a Hauskomtúr tolmács se
gítségével érintkezett a kisebb szabadokkal.83 A christburgi komtúrságban a 15. 
század első harmadában 47 ún. „nagyobb” és 158 „kisebb” szabad élt.84 Az okle
velekben a „kisebb szabadok” katonai kötelezettségre vonatkozóan -  akiknek so
rába a kamarások is tartoztak -  többnyire „cum eorum clypeo et lancea ac brunia” 
olvasható.85 Birtokuk általában 2-10 Haken között mozgott, de ritkább esetekben 
ettől valamivel nagyobb is lehetett. 1262 táján például a porosz Grunau 14 Hufe 
(azaz 21 Haken) nagyságú birtokot kapott a Német Lovagrendtől.86 1280-ban 
Maudio és testvére 12 Hakent kapott,87 s ugyanennyit adományozott Siegfried 
samlandi püspök is egy Schudie nevű porosznak 1299-ben.88 1309 és 1310 folya
mán Maldite és Stambote testvérek szintén 12 Hakent kaptak.89 A JuraPrulhenorum 
a porosz szabadok vérdíját -  így a kamarásokét is -  30 márkában határozta meg.90 
A Német Lovagrend államában a közigazgatás megkönnyítése érdekében a porosz 
szokásjog mellett a lengyel szokásjogot is írásban rögzítették, vélhetően nagyjából 
akkoriban, amikor a porosz jogot, azaz valamikor a 14. század első felében illetve 
közepén. Erre azért is szükség volt, mert az 1249. évi christburgi szerződés szerint 
a poroszok választhatták maguknak a lengyel jogot. Az ún. Elbinger Handschrift-
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ben a kisebb birtokosokra vonatkozó vérdíj összege megegyezik a porosz joggyüj- 
teményben a kisebb szabadokra (scartabellus, wlodyká) vonatkozó vérdíj össze
gével.91 A szokásjogi gyűjtemények mellett az okleveles források is 30 márkáról 
szólnak a porosz szabadok vérdíját illetően.92

A poroszok feletti bíráskodás jogát a Német Lovagrend magának tartotta fenn,93 94 
de éppen a porosz szokásjog fennmaradása miatt -  melyet a döntően német szár
mazású lovagok nem ismertek, s nem véletlen, hogy a 14. század közepe táján 
írásba foglalták -  az illetékes komtúrok vagy Vogt-ok (illetve az általuk megbízott 
lovagrendi tisztségviselők) bíráskodásaik alkalmával először inkább csak tanács
adói, később egyre inkább egyfajta ülnöki minőségben a birtokos porosz szabado
kat is meghívtak. 1388-ban tűnik fel először a forrásokban, hogy porosz származá
súak is hivatalosan a bíróságok részét alkotják: “Stene de Lobetow, unus iuratis 
scabinis districtus Sambien”.94 A 15. század elején, 1404 körül ismét feltűnik egy, 
az ítélkezésben részt vevő Skondio nevű porosz tanácsos.95 A források alapján úgy 
tűnik, hogy a 14. század végétől már intézményesült az alsó fokú bíráskodáshoz 
kapcsolódó, porosz származásúakból álló ülnöki vagy tanácsosi rendszer. Germau 
településen 1494-ben egy oklevélben a tanúk között egy “Melchior ein Landt 
Schöppé” szerepelt,96 Pobethen földjén pedig 1499-ben két ülnököt említenek a 
források.97 Általában négy-öt porosz falunak volt egy ítélkező tanácsosa vagy ül
nöke.98 A kisebb kamarai körzetek, mint például Morainen (christburgi komtúrság) 
esetében ez azt jelentette, hogy a helyi igazgatási és ítélkezési körzet határai egy
beestek, a nagyobb kamarai körzetekben, mint például Preußisch-Mark-ban két, 
esetleg akár három ülnök is lehetett. Az idők folyamán tevékenységük elismerése
képpen a tanácsosok szabad, paraszti szolgáltatásoktól mentes földet is kaptak a 
Német Lovagrendtől, de a kamarás tisztséggel ellentétben az ő megbízatásuk, tiszt
ségük nem vált örökletessé.99 Arra is volt példa, hogy az ítélkezésben való részvé
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telt jelentő ülnöki vagy tanácsosi feladatot maga a kamarás látta el.100 Az ülnök 
azonban -  függetlenül attól, hogy kamarás volt-e vagy sem -  önmagában sohasem 
bíráskodhatott, kizárólag csak a Német Lovagrend tisztségviselőjének oldalán volt 
szerepe az igazságszolgáltatásban. Egy Cabilo nevű porosz birtokosnak adott ki
váltságlevélben például egyértelműen úgy fogalmaznak, hogy nevezett Cabilo csak 
a Vogt jelenlétében gyakorolhatott bíráskodási jogot.101

László Pósán

Chamberlains and chamber districts in medieval Prussia

The paper seeks to explore how the administration, execution, jursidiction and the 
governance of economic life was organized in the state of the Teutonic Knights. It 
gives a detailed analysis o f the role of local administrative officials-Vogts, Pflegers, 
Fischmeisters, Waldmeisters-as well as the authority o f the comture. The major 
emphasis is however laid on the officials of chamber districts, who co-ordinated 
and directed the small villages, registered and collected seigneurial dues and al
lowances as well as administered justice in disputes. It also investigates how the 
Prussian and Polish law was being used in the territory of the Teutonic Order.
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