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VÍZSZABÁLYOZÁS, MOCSÁRLECSAPOLÁS ÉS
ÁRVÍZVÉDELEM A KÖZÉPKORI POROSZORSZÁGBAN

A középkori Poroszország (a mai Észak-Lengyelország és a Kalinyingrád
tágabb térségét jelentõ orosz területek) a Hollandiától Litvániáig húzódó nagy
Német-lengyel síksághoz, a különbözõ vizek (folyók, patakok, tavak), tocsogók,
mocsarak, ingoványok, lápok, savanyú szénát adó vizenyõs rétek és kiterjedt
erdõk végeláthatatlan világához tartozott. Az alacsony fekvésû, vízfolyások és
állóvizek sokaságával borított porosz területeken az átlagosnál, azaz az évi
600–700 milliméternél kicsivel is több csapadék a korai és virágzó középkor-
ban, a Német Lovagrend által szervezett 14. századi nagyarányú betelepítések
elõtt, azonnal súlyos ár- és belvíz problémákat okozott.1 A síkvidéken lelassult
folyóvizek a nagy hordalék lerakódás következtében gyakran megváltoztatták
medrüket és folyásirányukat. A fõsodrás akár egyik évrõl a másikra új mederbe
terelõdhetett.2 A Visztula mai deltavidékén a középkorban még sokkal nagyobb
területet borított víz, és a hajózás szempontjából fontosabb folyóágak nem köz-
vetlenül a Balti-tengerbe ömlöttek, hanem a nyílt tengertõl hosszú dûnével el-
zárt Visztula-öbölbe (Frisches Haff). A középkor fõ közlekedési útvonala az
Elbingi-Visztulának nevezett folyóág volt.3 Ott, ahol ez a folyóág a Visztula-
öbölbe torkollott, alapította meg a Német Lovagrend már 1237-ben Elbing
(Elbl¹g) városát,4 mely a késõbbiekben igen fontos tengeri kikötõ lett a lovag-
rendi államban, és a 13. században ez volt Poroszország politikai és közigazga-
tási központja is.5 Danzig (Gdañsk) felé viszonylag kevés víz folyt, ám a Visztu-
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la-öböl jóval nagyobb volt, mint ma, egészen Danzigig terjedt. Az öböl itteni ré-
szét azonban egy homokpad, egy dûne elzárta az öböl többi részétõl, és külön
kijárata volt a tengerre.6 (A Visztula mai torkolati ágát csak 1894-ben alakítot-
ták ki a tengerparti nagy dûne átvágásával. A Visztula-öbölbe befolyó folyóága-
kat zsilipekkel zárták le, így megnövelték az új meder vízhozamát, és hajózha-
tóvá tették a mesterségesen kialakított folyóágat.)7 A Visztula a középkorban
Thorn (Toruñ) városánál lépett be Poroszország földjére, s mintegy 232 kilomé-
ter hosszan folyt keresztül a lovagrendi államon. Thorn mellett a folyó mintegy
35 méterrel van csak a tenger szintje felett, azaz a 19. századi szabályozást
megelõzõen a több mint 200 kilométeres poroszországi szakaszon az esése alig
volt 5–6 méter.8 Az egykori Montau városától (M¹towy Wielkie) délre a Visztula
két, közel azonos nagyságú ágra vált szét: az egyik észak felé folyt tovább, a má-
sik — amit Nogat-nak neveznek — északkeletre kanyarodott. Az északra tartó
ág a tengerparti nagy dûne elõtt ismét szétágazott. A kisebb vízhozamú ág nyu-
gatra kanyarodva a Visztula-öböl többi részétõl elzárt úgynevezett Danzigi-
lagúnába folyt, onnan pedig a tengerbe. A bõvebb vízhozamú úgynevezett El-
bingi-ág (Elbingi-Visztula) a dûnénél keletre fordult, s úgy ömlött a Visztu-
la-öbölbe. Az öbölhöz közeledve a Nogat is tovább ágazott: a baloldali, kisebb
vízhozamú ágát a középkori forrásokban Jungfrau-nak hívták. Az Alte Nogat-
nak nevezett „fõág” közvetlenül Elbing városánál folyt az öböl vizébe, míg a
jobboldali ága a Drausen tóba (Druzno) ömlött, amely a mai kiterjedéséhez ké-
pest kb. tízszer nagyobb felületû, de alapvetõen alacsony mélységû víztükör
volt, ahonnan egy átjáró, átfolyás vezetett a Frisches Haff-ba.9 A folyóágak so-
kasága által körbezárt vidék így sziget jelleget kapott. Ezt a mocsaras, vizenyõs,
az árvizek által gyakran elöntött, sok helyen még a tengerszintnél is alacso-
nyabban fekvõ területet a középkori forrásokban Werder-nek (lengyelül: ¯ulaw)
nevezték, és a folyóágakkal szabdalt tájon több Werdert is megkülönböztettek
egymástól. A Visztula és a Nogat közötti térség három nagyobb részre, a Nagy-
(Große), a Kis- (Kleine) és az Elbingi-Werderre (Elbinger) tagolódott, a Visztu-
lától nyugatra pedig az úgynevezett Danzigi-Werder terült el.10 A Visztula –
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Nogat deltavidék átlagosan alig 1–2 méterrel emelkedik csak a tengerszint fölé,
de számos helyen még az alatti földek is elõfordulnak.11 A Werderek nagyon ter-
mékeny területek, de amiatt, hogy alacsony fekvésük miatt gyakran elöntötte
õket a víz, a nagyobb arányú gátépítésekig, vízszabályozásokig, a vízmentesí-
tést, lecsapolást elvégzõ jelentõsebb számú telepes ide telepítéséig (azaz a 14.
század közepéig) csak nagyon kevés ember élt ezen a vidéken.12

A Visztulához hasonlóan a többi nagyobb poroszországi folyó, mint a
Passarge (Pa³êka), az Alle (£yna / Lava) vagy a Pregel (Pregola) völgye is alacso-
nyan fekvõ, mocsaras, alföldi táj volt. A Passarge-tól keletre esõ földeket, jó-
részt a Pregel és az Alle vidékét a középkorban „porosz mélyföldnek” („partes
inferiores”)13 nevezték, ahol a legnagyobb mocsarak és lápok terültek el. Külö-
nösen Labiau (Poleszk) és Insterburg (Csernyakovszk) vidékén voltak hatal-
mas mocsarak. A Labiau környéki mocsár kiterjedése például a 200 négyzetki-
lométert is elérte.14 De a Pregel alsó folyásvidéke ugyancsak szinte egybefüggõ
ingoványt alkotott.15 A porosz földeket a folyók, patakok és mocsarak sokasága
mellett számtalan kisebb-nagyobb tó is borította, amelyek hóolvadáskor vagy
nagyobb esõk idején éppúgy áradással fenyegettek, mint a folyóvizek. A felszíni
vizek bõsége miatt érthetõ, hogy a 14. század utolsó harmadában és a 15. szá-
zad elején a porosz területekrõl készített úti beszámolókban nem is annyira az
utak, hanem sokkal inkább a mocsarakon, tóvidékeken és folyókon történõ át-
kelést lehetõvé tevõ gázlók voltak feltüntetve.16 A gázlók korabeli fontosságát
jelzi az is, hogy 1343-ban a lovagrendi állam és a mazóviai hercegség közötti ha-
tár megállapításakor az egyes folyóknál lévõ átkelõhelyekhez kötõdõen húzták
meg a határvonalat.17 A térségben élõ porosz népesség, majd az ide érkezõ elsõ
telepesek lakóhelye és megélhetése szempontjából a vízrajzi viszonyok voltak a
meghatározóak. A felszíni vizek bõsége és a magas talajvíz miatt szántóföldi
mûvelésre és megtelepedésre egyaránt csak a dombhátakat, magasabban fekvõ
területeket használhatták.18 Ez a helyzet csak a tervszerû kolonizációval együtt
járó gát- és vízelvezetõ árkok építésével változott meg. Addig, amíg a porosz föl-
dek meghódításáért vívott háborúk tartottak (1230–1283),19 a Német Lovag-
rend még nem tudott a termékeny Visztula-delta lakhatóvá s mûvelhetõvé téte-
lével foglalkozni. Az 1237-ben alapított Elbing például még a 13. század végén
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is földjeit alapvetõen nem szántóként, hanem csak rétként s legelõként tudta
hasznosítani. A legrégebbi, 1295–1299 közötti városi cenzusösszeírás tanúsága
szerint a város magisztrátusa bizonyos földterületeket adott idõre (általában 10
évre) bérbe adott a polgároknak, akik azt szarvasmarha tartására használták.
1298-ban Gerhard von Dulmen és egy bizonyos Hartwig 8 Hufe nagyságú lege-
lõt vett bérbe a várostól évi 3¾ márkáért. Sander Prutenus 5 Hufe legelõterület
után évi 2½ márka bérleti díjat fizetett.20 (Poroszországban 1 Hufe = 30 hold:
„…30 iugera unum mansum”. A mai területmérték szerint ez 16,8 hektárt je-
lentett.)21 Elbing város környéke alacsonyan fekvõ terület volt, és a Visztula
különbözõ ágai mellett még a Drausen tó is a közelében terült el. Földjeinek
túlnyomó többségét tocsogós, vizenyõs rétek alkották, melyekrõl sok esetben
még vizet is kellett elvezetni ahhoz, hogy egyáltalán legelõként hasznosítani le-
hessen. Amikor 1298-ban 8 elbingi polgár évi 6½ márka összegért 16 évre bérbe
vette az úgynevezett „hosszú rétet” (longum pratum), annak egyik oldalát pél-
dául már egy vízelvezetõ árok határolta.22 Ugyanebben az évben 23 másik
elbingi polgár fejenként 2–2 holdat béreltek a várostól, de a bérleti díj fizetése
alól 10 évre, amíg a vízelvezetõ árkokat ki nem építik, mentességet kaptak.23

Áradások esetén persze ezek a legelõk pillanatok alatt víz alá kerültek. Ezért is
rendelkezett úgy 1325-ben a városi tanács, hogy az ilyen földeken semmilyen
épületet sem szabad építeni, és aki ezt megszegi, 3 márkányi büntetést köteles
fizetni. Ezeket a területeket kizárólag rétként s legelõként volt szabad használ-
ni.24 1338-ban felmérték és összeírták a városhoz tartozó legelõket, ami azt bi-
zonyítja, hogy Elbing életében még ekkor is a szarvasmarhatartásnak volt nagy
szerepe, s nem a szántóföldi mûvelésnek.25 A várostól északra, a Frisches Haff
felé elterülõ részeken még 1400-ban is pásztorkunyhót (domus pastorum) emlí-
tettek a források.26

A Német Lovagrend a porosz törzsi területek meghódítása és pacifikálása
után látott hozzá a mocsaras, a legkisebb árhullám miatt is állandó fenyegetés-
nek kitett delta-vidék benépesítéséhez, a tervszerû kolonizációhoz, s ezzel
együtt egy átgondolt, s módszeresen egyre kiterjedtebb árvízvédelmi és vízelve-
zetési rendszer (gátak, csatornák, zsilipek) kiépítéséhez.27 A 13. század végén,
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Meinhard von Querfurt tartományi mester (Landmeister, provincialis magis-
ter) irányításával indultak meg a Werder-térségben a gát-és csatornaépítések, s
fokozatosan egyre több parcella vízmentesítése.28 Az elsõ Visztula melletti gát-
építésekre vonatkozó említés 1297-bõl származik.29 A Werder területén kezdõ-
dõ vízszabályozási munkák feltehetõen összefüggésben lehettek azzal a fokoza-
tosan körvonalazódó elképzeléssel, hogy az Akkon eleste, a Szentföld végleges
elvesztése után átmenetileg Velencébe helyezett nagymesteri székhely Porosz-
országba, a Visztula mellé költözzön. Bizonyos jelek arra utalnak, hogy ezek a
törekvések Konrad von Feuchtwangen nagymester (1291–1296) hivatali idején
kezdõdtek, és Siegfried von Feuchtwangen (1303–1311) alatt realizálódtak.
1309-ben a nagymester és a lovagrend új székhelye s központja a Nogat partján
fekvõ Marienburg (Malbork) lett.30 Politikai téren ugyanezt a célt szolgálta a
Visztula bal partján fekvõ danzigi fejedelemség, Pommerellen tartomány meg-
szerzése is 1309-ben.31 A nagymesteri székhely áthelyezése Poroszországba, a
Visztula-deltába komoly ösztönzést jelentett a nagyobb arányú vízszabályozási
munkákhoz. Azzal, hogy Marienburg lett a lovagrendi állam és hatalom köz-
pontja, szükségessé vált helyi bevételeinek, anyagi alapjainak a megteremtése
és biztosítása. Ehhez termõvé és mûvelhetõvé kellett tenni a Werder térségét,
és be kellett azt népesíteni cenzusfizetõ parasztokkal. Ezt a célt szolgálta az is,
hogy a lovagrend igyekezett e területen minél nagyobb arányú, összefüggõ, sa-
ját tulajdonú birtokokat kialakítani, s ennek érdekében birtokcseréket és bir-
tokvásárlásokat hajtott végre. 1313 júniusában például a Német Lovagrend bir-
tokcsere révén szerezte meg a Visztula mellett fekvõ Neuenburg (Nowe) várát
és a hozzá tartozó uradalmat.32 1317. április 7-én Karl von Trier nagymester
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(1311–1324) a lovagrend egyik birtokát Miszliszkow és Boguslaw lengyel birto-
kosokkal elcserélte azok Werderen fekvõ, 15 Hufe nagyságú földjére.33 Luther
von Braunschweig christburgi (Dzierzgón) komtúr 6 Hufe földet cserélt el
Johannes tolmáccsal a Marienburgtól nem messze fekvõ Stuhm (Sztum) körze-
tében.34 1319-ben Heinrich von Ysenberg elbingi komtúr 36 Hufe vizenyõs, er-
dõs területet cserélt el Preußisch Holland (Paslêk) várossal.35 1310. február
18-án a korábbi danzigi fejedelem dirschau-i kastellánja, Jakab, és alkamarása,
Johann a Danzigi-Werderen fekvõ Osyze, Sonowo, Uthatino, Oteslaue, Wislina,
Bistra, Ostrow, Vruthi és Sedlisko nevû szláv tanyáikat, továbbá Wislina és
Nessolino halászó helyeiket 600 márkáért eladták a Német Lovagrendnek.36

1312 januárjában a lovagok megvásárolták a pommerelleni fejedelmi családból
származó Gertrud hercegnõ Visztula környéki birtokait.37 Az a tény, hogy a 14.
század közepére jórészt már befejezõdött a delta-vidék kolonizációja, bizonyít-
ja, mennyire fontosnak tartotta a lovagrend a Werder térség benépesítését, ár-
vízvédelmét és vízmentesítését. A 14. század végén mintegy 120 cenzusfizetõ
lovagrendi falu létezett a Visztula térségében.38 A gátépítkezéseknél nagy mennyi-
ségû földet kellett megmozgatni, amihez viszont jelentõs számú munkaerõre
volt szükség. Emiatt a gátépítések a betelepítésekkel párhuzamosan kezdõd-
hettek. A telepeseknek elemi érdekük volt, hogy a vízlecsapoláson túl megvéd-
jék lakóhelyüket, földjüket az árvizektõl.

A mocsárvidékek, vizenyõs területek mûvelhetõvé tételének technikája,
eljárásmódja Németalföldön fejlõdött ki, ahol árkok, csatornák és zsilipek rend-
szerével vezették el a vizet, és tették mûvelhetõvé a korábban vizenyõs vagy ép-
pen víz borította területeket. Mindehhez szisztematikus gátépítés kapcsoló-
dott. A folyó melletti partról kiindulva a parcellák határain vízelvezetõ árkokat
ástak, amelyek egy gyûjtõcsatornába torkollottak (a hollandok ezt Wetering-
nek, a németek pedig Wtterung-nak, azaz „vízmentesítõnek” nevezték). A gyûj-
tõcsatornából a vizet egy csatornán és zsilipkapun keresztül a folyóba vezették.
A zsilip egyfajta csapóajtó volt: ha a gyûjtõcsatornában volt sok víz (például
nagy esõ után), annak nyomására a zsilip, mivel kifelé nyílt, megnyílt, és a víz
az alacsonyabb vízállású folyóba ömlött. Ha a folyón volt magasabb a vízszint,
annak nyomása bezárta a zsilipet, s így a folyó vize sem jutott be a vízelvezetõ
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árokba, csatornákba. A vizenyõs területek vízelvezetési rendszeréhez igazodott
a telepesek közötti területfelosztás. A vízelvezetõ árkok a parcellák bal oldalán
húzódtak, s mindegyik telek egyforma méretû, úgynevezett flamand Hufékból
állt.39 (Poroszországban a Német Lovagrend már uralma kezdetén, az 1233. évi
kulmi kiváltságlevélben megszabta, hogy a fennhatósága alá tartozó területe-
ken mindenhol a flamand Hufét kell alapul venni a telkek kimérésekor.40) A tel-
kek minél hatékonyabb vízmentesítése érdekében a 30 Rute (1 Rute = kb. 4,32
méter)41 széles Hufékat még 5–5 Rute széles egységekre osztották, melyek kö-
zött kisebb vízelvezetõ árkok húzódtak, amit úgynevezett bakhátas szántással
alakítottak ki. A bakhátas szántást általában a mélyen fekvõ, talajvízzel átita-
tott területeken alkalmazták, mert így elvezethették a felesleges nedvességet.42

A telkek végén kialakított paraszti udvarok sorfalut alkottak. A mûvelhetõvé
tett szántókat és az azok végében alapított falut minden oldalról gátakkal vet-
ték körül, hogy megóvják a vízbetörésektõl, áradásoktól. A telepesek, egy-egy
ilyen falu lakói, egyfajta „vízelvezetõ” és „gátépítõ, gátfenntartó” közösséget
alkottak. Együttesen gondoskodtak a gyûjtõcsatornáról, a zsilipekrõl, a szárny-
gátakról. A folyó melletti, azaz a falu, a paraszti porták elõtti fõgát-szakaszt,
valamint az egy-egy Hufe végén lévõ gátszakaszt az adott telek birtokosának,
míg a telkek közötti vízelvezetõ árkokat (melyek határjelölésre is szolgáltak) a
mindenkori szomszédoknak közösen kellett karban tartani.43 (L. a tanulmány
végi ábrát!) A források tanúsága szerint a középkori Poroszországban is ilyen
módszerrel és technikával történt a Werder-térség kolonizációja. Egy 1352. április
3-án kelt oklevélben egyértelmûen ilyen eljárásról olvashatunk. Az újonnan telepí-
tett Damerau falu határleírása egy régebbi árokról, minden bizonnyal egy gyûjtõ-
csatornáról tett említést, ami egyúttal a határt is jelentette Lysow faluval („Die
irste grenicze hebit sic hon dem alden graben by dem dorffe Lysow…”). A telepesek
ígéretet tettek, hogy a nekik adott 40 Hufe nagyságú terület határain belül gáta-
kat építenek földjeik és falujuk védelmére („Die Einwohner geloben, das land [gut]
innerhalb der Grenzen stets zu verdämmen”).44 A Németalföldön kifejlõdött mo-
csár lecsapolási módszer poroszországi alkalmazásáról tanúskodik egy 1378. júni-
us 26-án kiállított oklevél is, amely elõírta, hogy a Werder vidéken minden paraszti
gazdaságnak egyforma méretûnek kell lennie, s ha a jövõben itt bárki is újabb
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falut szeretne alapítani, ennek megfelelõen kell eljárnia.45 Ugyanilyen módon
lehetett termõvé tenni azt az 53 Hufe 14 Morgen (hold) földterületet is, amit
Winrich von Kniprode nagymester (1352–1382) adományozott Hannus Arnold
lokátornak, hogy ott egy német (kulmi) jogú falut alapítson. Az oklevél szerint
a szóban forgó területet minden oldalról különbözõ folyóvizek határolták, ezért
itt nem is lehetett kérdés a gátak szükségessége („Die erste grenze ist, da der
Nogat fällt in das fließ Pewthe; von dannen den Nogat ufzugehende an ein werder,
das Michael Kammerer hat; dasselbe werder umzugehen bis wieder zum Nogath;
von dannen fürbaß den Nogat aufzugehen bis an das wasser Pobarse…”).46 Szin-
tén ezt az eljárást alkalmazták minden olyan esetben, amikor mocsár eladomá-
nyozásáról volt szó. 1315. november 3-án például Karl von Trier nagymester
(1311–1324) Marienwerder (Kwidzyn) térségében egy mocsarat adományozott
Peter von Fronza telepítési vállalkozónak, hogy ott új mansusokat alakítson ki
és egy falut alapítson.47 Heinrich ermlandi püspök 1376-ban és 1377-ben már
létezõ falvak lakóit adományozta meg egy-egy mocsaras területtel, melyek
hasznosításához ugyancsak a hollandok által kifejlesztett vízmentesítési mód-
szert kellett alkalmazni.48 A gátak által védett szántóföldekrõl tudósított Hein-
rich von Rubenstein marsall 1438. október 14-diki adománylevele is, amelyben
Tapiau (Gvardejszk) településen a régi gátak között adományozott 1 Hufe föl-
det.49 Ahogyan az 1352. április 3-diki oklevélben szereplõ Damerau falu eseté-
ben egy vízelvezetõ árok (feltehetõen gyûjtõcsatorna) határvonalat jelentett
egy másik falu földjeivel,50 úgy más falvaknál is elõfordult ugyanez. Gurske falu
1346. évi határleírása például a természetes határjelek (folyóvizek, patakok)
mellett egy már létezõ vízelvezetõ árkot is említett.51 Ez azt jelentette, hogy a
szóban forgó esetekben nem egy, hanem két (esetleg több) falu közösségének
együttesen kellett gondoskodni a gátakról, árkokról, zsilipekrõl, mert közös
gyûjtõcsatornájuk és védõgátjuk volt.

A vízmentesítési, gátépítési munkákban maga a Német Lovagrend is részt
vett. Egyrészt a jogi szabályozók alakításával igyekezett e téren hatékony lépé-
seket tenni. Egy datálatlan, feltehetõen a 14/15. század fordulóján kiállított ok-
levél például úgy rendelkezett, hogy a víz elvezetését akár úgy is meg kell olda-
ni, hogy olyan birtokosok földjén is át kell vezetni az árkokat, ahol egyébként a
víz nem jelentene problémát.52 Egy olyan ország esetében, mint a középkori Po-
roszország, amely számos folyó alsó folyásánál feküdt, az árvízvédelem lényegé-
ben általános érdek volt, így — minden jel szerint — a lovagrend a paraszti né-
pesség számára, származástól és jogállástól függetlenül, a kezdetektõl kötele-
zettséggé tette a gátépítést, gátkarbantartást, vízelvezetõ árkok ásását. Egy
1312. évi oklevél például a Drewenz (Drwêca) folyónál épített gátról tett emlí-
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tést. Bärwalde falu lakói kötelesek voltak részt venni a gátépítésben, „a folyó-
part átalakításában” („ad reformandum litus Drwnce”).53 Mivel a falu nem köz-
vetlenül a Drewenz mellett feküdt, joggal vélelmezhetõ, hogy a gátépítés általá-
nos kötelezettség lehetett Kulmerland tartomány paraszti népessége számára.
Werner von Orseln nagykomtúr (Großkomtur, magnus commendator) 1316-ban
Neutech falu számára kiadott oklevele a faluközösség és a lovagrend együttes
feladataként határozta meg a gátak építését és karbantartását.54 A gátépítési
kötelezettség általános voltát bizonyítja az 1387. június 16-án kelt oklevél is,
amelyben Konrad Zöllner von Rotenstein nagymester (1382–1390) döntõbírás-
kodott a Werder területén élõ parasztok és egy plébános közötti vitában, ami a
gát építési és fenntartási kötelezettség tárgyában alakult ki. A plébános az egy-
házi rend tagjaként mentesnek tartotta magát e kötelezettség alól (azaz a gátak
állagának megóvásához szükséges pénzügyi hozzájárulástól), a paraszti telepe-
sek közössége azt az álláspontot képviselte, hogy a lakóhely és a termõföldek
biztonsága miatt mindenkinek kötelessége kivennie részét a vízzel szembeni
védekezésben. A vitában a nagymester végül a plébános javára ítélt.55 Néhány
más oklevél ugyancsak azt erõsíti, hogy a lovagrendi államban a gátak építése,
fenntartása általános kötelezettség volt, és az ez alóli mentesség számított ki-
vételesnek, különleges kiváltságnak. Amikor 1367. február 5-én Winrich von
Kniprode nagymester a Werder vidékén Schadwald falu lakóinak eddigi földjei-
ken felül 4 Hufe 24½ Morgen (hold) újabb földterületet adományozott, s ezen új
adomány után mentesítette a falu lakóit a gátépítési kötelezettség alól, de ko-
rábbi földjeik után ezt nem szüntette meg.56 Minden bizonnyal a már meglévõ
gátakon kívül fekvõ vizenyõs rétekrõl, legelõkrõl lehetett szó, melyeket eddig
sem védtek gátak. Hasonlóan járt a Dirschau-tól (Tczew) néhány kilométerrel
délre, a Visztula mai fõága mellett fekvõ Lysow falu is, amely 1369-ben a gáta-
kon kívül 22 hold további területet kapott a lovagrendtõl, ami után már nem
volt gátépítési kötelezettsége.57 Caspar, pomesaniai püspök 1446 októberében
arról tájékoztatta a nagymestert, hogy a Marienwerder közelében fekvõ Niederung
nevû püspöki falu lakói nem kötelesek a Werder vidékén, vagy más területen
gátépítésekben részt venni, mert a püspökség korábban már mentességet adott
nekik ez alól.58 Egy 1419. évi oklevél elõírása szerint gátépítéseknél, gátkarban-
tartásoknál a telekkel (Hufe) rendelkezõ parasztok általában szekérrel és lóval
voltak kötelesek részt venni a szükséges földmennyiség szállítására.59

Egy-egy terület vízmentesítését, árvízvédelmét a Német Lovagrend nem
csak az adott földre telepített lakosság munkaerejével igyekezett megoldani,
hanem gyakran, különösen a 14. század végén, a 15. század elején más vidékek-
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rõl hozott munkaerõvel maga kezdett hozzá bizonyos területek mûvelhetõvé té-
teléhez. Ekkorra már jelentõsen lecsökkent a Németországból Poroszországba
érkezõ telepesek aránya, és a lovagrend az árvízvédelmi, vízmentesítési mun-
kák elvégzésével próbált kedvezõbb feltételeket teremteni a további telepíté-
sekhez. Erre azért is volt szüksége, mert a 14. század közepén Európa nagy ré-
szét sújtó pestisjárvány (mely a késõbbiekben újra és újra visszatért) az 1360-as
évektõl Poroszországban is pusztított, és érzékelhetõ demográfiai visszaesést
eredményezett.60 Egy 1395. évi oklevél arról tudósít, hogy a nagymester utasí-
tásokat adott Elbing komtúrjának a Labiau-ból (Poljeszk) a Pregel-folyóig hú-
zódó árok, csatorna ügyében, amely 75 mansus vízmentesítését szolgálja. A
munkák megkezdéséhez, az árokásáshoz az elbingi és a christburgi komtúroknak
8 napra gátépítési kötelezettséggel tartozó paraszti munkaerõt, valamint 4 hét-
re 75 fizetett embert kellett kiállítaniuk árokásáshoz („LXXV man, di do wol
graben konnen”). Ez utóbbiak a 4 heti munkáért fejenként 1 márka fizetséget
kaptak.61 1403-ban a lovagrend Rehhof (Ryjewo) nevû majorságában kezdõdtek
árok- és gátépítési munkák.62 A termékeny Werder térség nagy területre kiter-
jedõ vízmentesítése, árvízvédelme a kezdetektõl a tartományúri hatalom aktív
részvételét és koordinációját igényelte. 1348. július 1-én Johann von Lange-
rach, a lovagrend fõkincstárnoka (Treßler, thesaurarius) szerzõdést kötött Elbing
város magisztrátusával egy, a Nogat bal partján építendõ, döntõen városi földe-
ken húzódó nagy gát ügyében. A gátnak egészen az elbingi és marienburgi
komtúrságok határát jelentõ Paute folyócskáig kell felépülnie, annak torkolatá-
ig, amit ugyancsak gátakkal kell védeni. A szerzõdés értelmében Elbing város
falvainak népessége még a lovagrendi tulajdonban álló területeken is köteles 56
kötél (kb. 2500 méter) hosszan részt venni a gátépítésekben, illetve annak maj-
dani fenntartásában, továbbá a Paute torkolatától a város földterületének ha-
táráig terjedõ 4 kötélnyi (kb. 170 méter) hosszúságban is ki kell építeni a védõ-
gátat. Ezeknek a gátszakaszoknak az építési és jövõbeni fenntartási költségeit
a lovagrend és a város közösen fogja finanszírozni. Amennyiben a városi tulaj-
donban lévõ falvak népessége nem tenne eleget gátépítési kötelezettségének, a
lovagok erõszakkal is kényszeríthetik erre. A Német Lovagrend nevében a fõ-
kincstárnok egyúttal engedélyezte, hogy a gátak építéséhez az õ birtokairól is
hozhassanak építõanyagot, földet.63 A szóban forgó nagy gát alapvetõen Elbing
város földjei számára jelentett védelmet, s csak kisebb mértékben a lovagrend-
nek. Az oklevél egyértelmûen arról tanúskodik, hogy a város önmagában képte-
len lett volna ekkora volumenû beruházásra. Ahogyan a már említett legkoráb-
bi városi cenzusösszeírások is mutatták, az elbingi polgárok hosszú idõn át csak
rétként s legelõként tudták hasznosítani földjeiket.64 A 13. század végén, a
Nogat jobb oldalán, a várostól délnyugatra lévõ, némileg magasabban fekvõ te-
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rületeken a magisztrátus városi tulajdonú, cenzusfizetõ falvak65 alapításába
kezdett, s az 1320-as évek végére Elbingnek már 4 saját faluja volt.66 A falvak
alapításával párhuzamosan a város persze önállóan is épített gátakat és vízel-
vezetõ árkokat, de kiterjedt, mintegy 600 Hufe nagyságú67 földterületének vé-
delmére azonban mindez még kevésnek bizonyult. Elbing esetében ugyanis
nem csak a folyók vagy a Drausen tó mellett kellett védekezni a vízzel szemben,
hanem észak felõl, a Visztula-öböl partján is, ahol a viharos északi szelek gyak-
ran a tengeröböl vizével visszaduzzasztották a folyóágakat. Az, hogy ez a lehe-
tõség nagyon komoly fenyegetést jelentett, abból adódott, hogy a középkorban
a Visztula-öböl pár kilométerrel délebbre húzódott, mint ma.68 Johann von
Posilge poroszországi krónikás beszámolója szerint 1392-ben az észak felõl fújó
erõs és tartós szél felduzzasztotta a tengervizet a folyótorkolatokban. Az erõs
szél ráadásul heves esõzésekkel is társult, ami a kisebb és nagyobb folyóvizek
szintjét egyaránt jelentõsen megemelte. A sok víz átlépett a gátakon, és komoly
károkat okozott a szántóföldeken.69 Azt követõen, hogy a 14. század elsõ har-
madában megépült az északi védõgát, a várostól északra esõ földeken is létre-
jött egy városi tulajdonú falu, Fürstenau (1344).70 A Német Lovagrend és Elbing
közötti 1348. évi szerzõdés alapján a Nogat bal partján megépített gát által vé-
dett s mûvelhetõvé tett városi földeken 1361-ben a magisztrátus újabb falut
alapított, Lupushorst-ot.71 Az Elbingtõl a Drausen-tó északi végén húzódó gát
(amely délrõl védte a városi területeket) egy 1378. évi feljegyzés szerint egészen
Fischau városkáig (Fiszowo) húzódott, s ennek a gátnak a tetején vezetett az út
Elbingbõl Marienburgba.72 A gát és az út fontosságát, jelentõségét mutatja,
hogy karbantartásuk nem csak a környezõ falvak kötelessége volt, hanem még
az ermlandi püspökség közelben fekvõ falvaié is.73 A gátak egyébként minden-
hol az országban a szárazföldi közlekedés fõ útvonalai is voltak. Amikor például
Albrecht von Schwarzburg danzigi komtúr 1402. május 1-jén engedélyezte, hogy
Altstadt Danzig és Jungstadt Danzig között egy csatornát ássanak egészen a
Visztuláig, megszabta, hogy az ároknak legalább 3 rõf (kb. 1,75 méter) mélynek
kell lennie, s mindkét oldalán 2 rúd (kb. 8,64 méter) széles sávot kell hagyni ár-
térnek, amit tilos beépíteni. A kiásott földbõl úgy kell megépíteni a gátakat,
hogy a tetejükön közlekedni lehessen, és a jövõben ott futhasson az országút.74

Az árok méreteire vonatkozó elõírás alapján egyértelmû, hogy azt nem kizáró-
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65 A poroszországi városi falvakról ld. Pósán László: Városi falvak a középkori Poroszországban.
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lag a talaj- és esõvíz elvezetésére szánták, hanem kisebb csónakok, lapos aljú
bárkák közlekedésére is alkalmas csatornának, amely közvetlen áruszállítást
tett lehetõvé a Visztula felé.

A csatornák és gátak építése, fenntartása komoly költséget jelentett.
1377-ben például Elbing városa és a Német Lovagrend együtt a Werder térség-
ben 511 márkát költött gátépítésekre és vízelvezetõ árkok ásására.75 (Összeha-
sonlításként: közel két évtizeddel késõbb, 1396-ban a Német Lovagrend elbingi
komtúrságának területérõl származó összes cenzusbevétel 5148,5 márka össze-
get tett ki.)76 Altstadt Elbing város tanácsa 1406-ban 42 márka 11 Scot összeget
fordított a Nogat menti gátak karbantartására.77 1408-ban azok a munkások,
akik a Werderen egy csatornát ástak, fejenként 5 márka 20 Scot fizetést kaptak.
Az a 6 ember, aki két héten át egy nagyobb árkot ásott, naponta 1 Scot összeget
keresett.78 Ugyanebben az évben egy „85 selen unde 4 roden” (85 kötél és 4 rúd)
hosszú gát felújítására (kb. 3630 méter) 202,5 márkát fordított a városi ta-
nács.79 Egy gátszakadás rendbetétele önmagában 70 márka 10,5 Scot és 2 dénár
költséget jelentett a város számára.80 Az a 75 munkás, akiket a Német Lovag-
rend fogadott fel 1395-ben a Labiau és a Pregel-folyó közötti csatorna megépí-
tésére, egy hónapra teljes ellátást és fejenként 1 márka fizetést kapott.81 1408-
ban Christburg vidékén a Teyne és Abdune nevû folyócskák vizét elvezetõ ár-
kok megépítésére a lovagrend összesen 2000 márkát költött.82 A számadás-
könyvek nyilvántartása szerint a lovagok 1410 tavaszán 1008 márka 7 Scot
összeget fizettek ki a Kis-Werder területén épített vízelvezetõ árkok után.83

A fáradságos munkával és nagy költséggel megépített gátak azonban csak
korlátozott védelmet nyújthattak. Sok csapadék esetén már nem voltak képe-
sek megtartani a hatalmas vízmennyiséget, ami vagy áttörte egyes helyeken a
gátat, vagy egyszerûen csak átbukott azok felett. A danzigi Visztula-ágnál pél-
dául 1371-ben gátszakadás történt.84 Johann von Posilge krónikája szerint
1376-ban olyan sok esõ esett, hogy a Visztula kiöntött, és óriási károkat okozott
a delta-vidéken.85 Az Elbinghez tartozó gátszakaszoknál, valahol Lupushorst
falu környékén, még gátszakadás is történt. A városi tanács 440 márkát adott
az itt élõknek káraik enyhítésére.86 Feltehetõen az ekkor bekövetkezett gátsza-
kadás ösztönözhette a város vezetését arra, hogy csatlakozzon a lovagrendi föl-
deken ekkor már létezõ ún. „gátközösséghez”. Erre 1378. június 26-án került
sor Winrich von Kniprode nagymester jelenlétében.87 A Werderek térségében az
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1370-es évek elejére kialakult „gátközösség” lényegében mindegyik itteni falut
magába foglalta. Egységesen szabályozta a vízelvezetõ árkok, a gátak építésé-
nek és karbantartásának feladatait és kötelezettségét. Az itt élõ parasztok gá-
takkal kapcsolatos kötelezettségének mértéke attól függött, hogy gazdaságuk
hány mansusból (Hufe) állt, ezért is volt fontos a „gátjog” keretein belül rögzí-
teni azt, hogy minden Hufe egyforma. Az árkok és gátak állagának folyamatos
ellenõrzését a parasztok sorából választott úgynevezett gátfelügyelõk, „gátgró-
fok” (Deichgraf) végezték, a szükséges munkákról pedig a gátesküdtekbõl álló
kollégiumok döntöttek. A Visztula és a Nogat közötti 3 nagyobb Werderhez iga-
zodóan 3 ilyen gátesküdti kollégium (és ezzel együtt 3 nagyobb térséget felölelõ
települési együttmûködés) létezett.88 A Werderek földjén érvényes „gátjogot”,
az úgynevezett Kore-t, ami a németalföldi telepesek révén honosodott meg Po-
roszországban, a lovagrend jóváhagyásával 1404-ben foglalták írásba.89

Johann von Posilge beszámolója szerint 1379-ben a Visztula háromszor is
megáradt.90 Közel 10 évvel késõbb, 1388 februárjában és márciusában a szokat-
lanul sok esõ miatt megáradtak a folyók, a delta-vidéken átszakadtak a gátak,
majd a nyár közepén ismét árvíz öntötte el a Werderek földjét.91 Szinte ponto-
san 10 évvel ezután, 1398 nyarán ismét olyan sok csapadék hullt, hogy a Visztu-
la Marienwerdernél átszakította a gátat, és elöntötte a Werder egy részét.92 Az
árvizek a 15. században is folytatódtak: 1403-ban,93 1408-ban,94 1427-ben,95

1430-ban.96 Wiedau falunál 1445-ben és 1446-ban is gátszakadás történt. Az így
elõállt súlyos helyzettel az Elbing városában tartott rendi gyûlés is foglalkozott
1446 áprilisában, s úgy döntött, hogy 6 hétre 430 munkást küldenek Wiedau
térségébe, hogy segítsenek a helyreállításban, a károk felszámolásában. A költ-
ségekre a rendek 629 márkát szavaztak meg.97 1449 õszén árvíz és orkán erejû
szél sújtotta a porosz partvidéket. A szél a folyókba duzzasztotta a Visztu-
la-öböl vizét, ami tovább súlyosbította a helyzetet. A Visztula mentén szántók,
kertek, falvak kerültek víz alá, hidak és gátak rongálódtak meg.98 1456 tava-
szán a jégzajlás okozott árvizet a Visztulán.99 1463 tavaszán és 1465 õszén is-
mét nagy árvíz pusztított a Visztula alsó szakaszánál, ami nemcsak falvakat
tett tönkre, de Thorn városában is komoly károkat okozott.100 A késõ középkori
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klímaváltozás101 Európa nagy részén a csapadékmennyiség és az árvizek gyako-
riságának növekedését eredményezte, így a vízelvezetõ árkok és a gátak ellené-
re sûrûbben elõfordultak áradások, és emiatt a korábban lecsapolt területek
sok helyen ismét mocsaras, vizenyõs földekké váltak.102 Poroszországban is gya-
koribbak lettek az árvizek. A 14. század második felében szinte évtizedenként
sor került egy-egy nagy, pusztító áradásra, a 15. század elsõ évtizedében pedig
kettõ is bekövetkezett. A Werder északi részein, a tengeröböl közelében, ahol az
árvizeket nem egyszer a viharos szél miatt a tengervíz is súlyosbította, a földe-
ket nem „csak” édesvíz árasztotta el. Ahol ilyen történt, ott az ár levonulása
után is mûveletlenül maradtak a telkek, mert a talajra került tengeri só — an-
nak ellenére, hogy a Visztula-öböl vizének sótartalma nagyon alacsony volt —
egy-két évre lehetetlenné tette a szántóföldi munkákat. Emiatt a 15. század ele-
jétõl a Visztula-delta északi részén néhány falu teljesen elnéptelenedett, lakói
máshová költöztek.103
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WATER REGULATION, DRAINAGE OF MARSHLAND AND FLOOD PROTECTION
IN MEDIEVAL PRUSSIA

by László Pósán
(Abstract)

The study briefly presents the natural geographical features of the Vistula delta before the
German settlement there in the 14th century, and then examines the means by which the Teutonic
Order which dominated the area managed to populate it with settlers. These ways mainly involved
efforts at drainage, the regulation of waterways, and protection against flooding. The cultivation of
the Vistula delta was directly connected to the transfer of the Order’s capital in 1309 to Marienburg
(Malbork), which lay along the Nogat, a tributary of the Vistula. The provision of the Grand Master’s
court and of the central convent which comprised several knights and other members of the Order
was only feasible by bringing the area under cultivation, and populating with tax-paying villages the
marshy, waterlogged lands of the delta which, while fertile, sometimes lay under the sea level. The
technique of drainage and flood protection that was employed in the Order’s state had been
developed in the Low Countries, and was imported therefrom by settlers to the banks of the Vistula.
The construction of the drainage ditches and dams needed considerable manpower, so work on the
dams went hand in hand with settlement itself. In medieval Prussia work on the dams was a public
obligation, and nor were exempt from this obligation the Order itself, the Prussian bishops and
chapters, or the towns. Alongside protecting the settlements and the arable, the dams also served as
the main arteries of land traffic. The study also devotes some attention to the fact that the dams,
while absorbing a hugh amount of work and money, often failed to provide effective protection in
those years of extreme rainfall and frequent storms which became ever more frequent in the period
of late medieval climate change.
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