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A porosz területek mezőgazdasága a német uralom előtt 
 
 
A porosz törzsek által lakott, az Alsó-Visztulától keletre, a Visztula, a Kúr-öböl 
és a Nyeman (Neumas)-folyók közötti mintegy 40000 km2 terület természetföld-
rajzi szempontból a glaciáris akkumulációs Német-lengyel-síkság részét alkotja, 
s kontinentális éghajlat jellemzi.1 Hozzávetőlegesen az 53-55. szélességi fok 
között terül el, és viszonylag távol van az óceántól. Évi csapadékmennyisége 
átlagosan 550-600 milliméter, de a nyugatibb területeken valamivel magasabb, 
650-700 millimétert is elérheti. Átlagos évi hőmérséklete viszonylag kiegyensú-
lyozott, szélsőséges kilengésektől többnyire mentes: a tél nem különösebben 
kemény (átlagosan -3 és -4 fok), a nyár pedig nem igazán meleg (+16 és +18 
fok). A vegetáció kb. 18 nappal később indul meg, mint például Brandenburg-
ban, Berlin térségében, így a tavasz a vegetáció számára nemcsak rövidebb, de 
komoly problémákat okoz mind a mai napig az ekkor gyakori, kiszámíthatatlan 
hőmérsékletingadozás, a rügyezést vagy virágzást súlyosan károsító dér, vagy az 
éjszakai fagy. Még májusban, sőt júniusban is előfordulhatnak egészen hűvös 
éjszakák. Az egykori porosz (mai északlengyel) területeken az alacsony hőmér-
sékletű napok száma évente átlagosan 170-180.2 A középkorban ez a térség a 
Hollandiától Litvániáig húzódó különböző vizek (folyók, patakok, tavak), tocso-
gók, mocsarak, ingoványok, lápok, savanyú szénát adó rétek és kiterjedt erdők 
végeláthatatlan világához tartozott. Természetföldrajzi értelemben a porosz terü-
letek síkságnak minősülnek, de az itteni felszín változatosabb, mint a Német-
lengyel-síkság nyugati (azaz németországi) részén. A síkság itt számos helyen 
kiemelkedik az alföldi kategóriából, vagyis 200 méter tengerszint feletti magas-
ságot is elér. A porosz földek leírásánál már a Német Lovagrend 14. század eleji 
                                                 
1 M. BISKUP: Entwicklung des Netzes der altpreußischen Städte bis zur zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhundert. Acta Poloniae Historica LIII (1986) 7; BOJTÁR E.: Bevezetés a 
baltisztikába. Bp., 1997. 18, 115, 158; MAROSI S. – SÁRFALVI B. (Szerk.): Európa I. Bp. 
1968. 30, 154, 159. 
2 K. ABE: Die Komturei Osterode des Deutschen Ordens in Preussen 1341-1525. Köln–
Berlin, 1972. 20. 
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krónikása, Peter von Dusburg, különbséget tett partes inferiores és partes 
superiores között: a Visztula és a Passarge-folyók közötti területeket „felföld-
nek”, a Passarge-tól keletre elterülő földeket pedig „alföldnek” nevezte.3 A Né-
met-lengyel-síkság többi részéhez hasonlóan a porosz területeken is a homokta-
lajok voltak a meghatározóak. A termékenyebb, földművelésre alkalmasabb 
barna erdőtalaj, vagy hordaléktalaj leginkább a folyók mentén és a torkolatvidé-
keken, döntően tölgy- és bükkerdők talajaként fordult elő. A poroszok által la-
kott térség északnyugati részen, azaz a Visztula mentén fordultak elő leginkább 
ezek a talajok.4 Mezőgazdasági művelés szempontjából itt voltak a legterméke-
nyebb földek, és itt az erdők kiterjedése is valamelyest kisebb volt: kb. 60%, míg 
a többi területen ez 90% körüli lehetett.5 A vályog-és tőzegtalajok is gyakran 
előfordultak, különösen a Pregel-folyótól délre lévő vizenyős, ingoványos tér-
ségben, vagy a Passarge-folyó vidékén. A legrosszabb talajok a tóvidékeken (pl. 
mazúri tóhátság) voltak, ameddig az egykori morénák terjedtek, mert a kimosó-
dás határára már csak homokos talajok maradtak.6 A német uralom előtti idők-
ben a porosz törzsek megélhetése, gazdálkodása szempontjából azonban a talaj-
adottságoknál sokkal meghatározóbbak voltak a vízrajzi viszonyok. Ahol sok 
volt a mocsár, vízfolyás és tó, ott mindenhol magas volt a talajvíz, így szántásra, 
gazdálkodásra csak a dombhátakat használhatták. A tavak, lápok, folyók, ingo-
ványok a tanyáknál, vagy tanyabokroknál nagyobb méretű települések létrejöttét 
nem nagyon tették lehetővé.7 

A poroszokkal szomszédos kúrok, vagy az azok mellett élő lettek, semgallok, 
azaz a keleti balti népeknél a 13. századi Livländische Reimchronik (Livóniai 
Rímes Krónika), vagy Lett Henrik krónikája szerint a marhatartás volt a megha-
tározó, a marhát tekintették értékmérőnek, és az egymással vívott háborúkban is 
a szarvasmarha, a ló, és általában a lábasjószág jelentette a fő zsákmányt.8 Még 
                                                 
3 Petri de Dusburg: Cronica terre Prussie. In: Scriptores rerum prussicarum. Tom. I–V. 
Hgg. T. HIRSCH – M. TOEPPEN – E. STREHLKE (a továbbiakban: SRP) Leipzig, 1861-
1874. itt: SRP I. 69. 
4 P. ERLEN: Europäischer Landesausbau und mittelalterliche deutsche Ostsiedlung. Ein 
struktureller Vergleich zwischen Südwestfrankreich, den Niederlanden und dem 
Ordensland Preußen. (Historische und Landeskundliche Ostmitteleuropa – Studien 9.) 
Marburg–Lahn, 1992. 104-106. 
5 M. BISKUP: Entwicklung des Netzes ... i.m. 7. 
6 MAROSI S. – SÁRFALVI B. (Szerk.): Európa I. i.m. 48. 
7 W. GIERE: Grundfragen der Siedlungsforschung in Nordosteurope. In: Altpreußische 
Forschungen 15 (1938) 1-3; HOFFMANN T.: Európai parasztok. Életmódjuk története I. 
A munka. Bp., 1998. 282, 406, 459. 
8 Livländische Reimchronik. Hg. L. MEYER. Paderborn, 1876. (a továbbiakban: 
Reimchronik) Vers 1489., 1550., 1721., 1796; Heinrici: Chronicon Livoniae. In usum 



 
 
 
 

Pósán László 

 75

1329-ben is például, amikor a litvánok betörtek Livóniába, az elhajtott jószág-
veszteségek megtérítésére a Német Lovagrend 6000 márka ezüstöt fizetett ki 
mintegy 1300 Haken paraszti gazdaság számára.9 A kurlandi püspök és a 
goldingeni komtúrság emberei közötti 1300 táján lezajlott magánharc (Fehde) 
során elszenvedett veszteségeket felsoroló kárlista első helyén az elhajtott szar-
vasmarhák szerepeltek.10 Hasonló volt a helyzet a porosz területeken is, mert a 
természetföldrajzi adottságok inkább az állattartásnak, mint a földművelésnek 
kedveztek. A szarvasmarha mellett poroszföldön, sőt az egész Baltikumban a 
lótartás is meghatározó volt. Részben vadon, részben domesztikáltan a térségben 
élt egy kistermetű, de szívós és igénytelen fajta ló, az ún. Schweike, ami fontos 
szerepet játszott a balti népek életében és gazdaságában.11 A lótartás fontosságát 
régészeti leletek már a korai vaskortól egyértelműen igazolják, s vannak, akik 
emiatt magát a porosz népnevet is a lóra vezetik vissza: a szomszéd népek hívták 
őket porosznak, ami annyit tesz, hogy „lótenyésztő, lovas” (vö. gót prus ’ló’, 
ószláv prusza ’kanca’).12 A 9. században az angolszász Wulfstan az általa Aisti 
névvel illetett poroszokról szólva két társadalmi csoportot különböztetett meg az 
italfogyasztás alapján. A ricostanmenek (azaz a köznép) lótejet, az unspedigen 
vagy theowean réteg pedig mézsört ivott.13 Wulfstan a népvándorlás és a kora 
középkori germán királyok (gót thiudans, frank theoden) megnevezésével írta le 
az Aisti nép előkelőit.14 A társadalom széles rétegében általános lótejfogyasztás 
említése szintén a lótartás fontosságát bizonyítja. A szarvasmarha és a ló, azaz a 
jószágállomány olyan vagyont jelentett, amit háborúk esetén viszonylag gyorsan 
biztonságos helyre lehetett terelni, de ugyanakkor sok kockázatot is magában 
hordozott: hosszú és kemény telek, állatbetegségek, ragadozók, vagy akár ellen-
                                                                                                                         
scholarium ex Monumentis Germaniae. Hg. G. H. PERTZ (a továbbiakban: Heinrici) 
Hannoverae, 1874. XII, 6., XV, 1., XXIII, 8. 
9 F. BENNINGHOVEN: Zur Technik spätmittelalterlicher Feldzüge im Ostbaltikum. 
Zeitschrift für Ostforschung H. 4 (1970) 645. 
10 Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch. Bd. I-II. Hg. F. G. von BUNGE (a továb-
biakban: LUB), Reval-Riga, 1852-1855. Nr. 613. 
11 F. RÜNGER: Herkunft, Rassezugehörigkeit, Züchtung und Haltung der Ritterpferde des 
Deutschen ordens. Ein Beitrag zur Geschichte der ostpreußischen Pferdezucht und der 
deutschen Pferdezucht im Mittelalter. Zeitschrift für Tierzüchtung und 
Züchtungsbiologie einschlißlich Tierernährung. Bd. 2. Berlin, 1925. 211-308. Itt: 225-
234. 
12 BOJTÁR E.: Bevezetés a baltisztikába i.m 115. 
13 Wulfstan: Orosius I. SRP I. 733-734. 
14 W. SCHLESINGER: Über germannisches Heerkönigtum. In: Das Königtum. Seine 
geistigen und rechtlichen Grundlagen. (Vorträge und Forschungen III.) Hg. Th. MAYER, 
Lindau-Konstanz, 1956. 107-108. 
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séges rajtaütések, zsákmányolások egyaránt jelentős károkat okozhattak, mely-
nek következtében a vagyonosabb családok egyik pillanatról a másikra elszegé-
nyedhettek. Más családok helyzete viszont például a hadizsákmánynak köszön-
hetően gyorsan jobbra is fordulhatott. A porosz területeken és az egész balti 
térségben elsősorban az állattartás jelentette a megélhetés alapját, ahogyan a 
korai középkorban Európa szerte is ez volt a mezőgazdaság meghatározó ágaza-
ta.15 A balti népek legfontosabb gazdasági terét maga a kiterjedt erdő alkotta. A 
tisztások és az ún. nyílt erdők (ahol nem volt sűrű aljnövényzet) legeltetésre 
szolgáltak. A lovak és a szarvasmarhák számára a magasra nőtt, s lábon elszá-
radt fű, az avar, az elszáradt és összegyűjtött falomb („lombszéna”) jelentette a 
téli takarmányt. Az erdő kínálta táplálék a juhok számára még több táplálékot 
kínált: ősszel vadgyümölcsöket, gombákat, makkot, télen, amikor leesett a hó, 
alacsony lévő fagyöngyöt, bokrok hajtásait, fáról lehulló mohát, borókafenyő 
leveleit, hó alól kikapart avart, fakérget. Ahol tölgy- és bükkerdők voltak, ott a 
makktermés a sertéstartást is lehetővé tette.16 

A megélhetésben a földművelésnek ugyan kisebb súlya volt, de korántsem 
mondhatjuk jelentéktelennek. Arról, hogy a poroszok (azaz Aistik) szorgalmas 
földművelők, szorgalmasabbak mint a germánok, már Tacitus megemlékezett: 
„A germánok szokott kényelmességéhez képest kitartóbban termesztenek gabonát 
s egyéb növényeket”.17 A 13. századi Reimchronik ún. „népkatalógusának” leírá-
sa szerint a pogányok (azaz a balti népek) „szükségből együtt élnek, de a földet 
külön-külön művelik”.18 A földművelés tehát – dokumentálhatóan – Tacitus ko-
rától folyamatosan jellemezte a balti törzseket, köztük a poroszokat is. A szántó-
földi termelés fontosságáról a livóniai német térítés és hódítás korai időszakát 
megörökítő Lett Henrik beszámolója is megemlékezett. Amikor 1188-ban a sok 
eső tönkretette a lívek termését, ezt a lívek a keresztény hit miatt megtagadott 
régi isteneik bosszújaként értelmezték, s engesztelésként egy Theoderich nevű 
ciszterci szerzetest akartak feláldozni.19 A Német Lovagrend uralmával szemben 
kirobbant első porosz felkelést (1242- 1249) lezáró christburgi szerződés szöve-
géből kiderül, hogy a pogány poroszok évente egyszer, a termés betakarításakor 
a terményekből egy bálványt emeltek, amelyet Curche-nak neveztek, és isten-
ként imádták („ydolo, quod semel in anno, collectis frugibus, consueverunt 

                                                 
15 W. RÖSENER: Bauern im Mittelalter. München, 1987. 22. 
16 Uo. 58; HOFFMANN T.: Európai parasztok I. i.m. 247. 
17 P. Cornelii Taciti: Germania. 45. In: Tacitus összes művei. (Ford. Borzsák I.) Szeged, 
1998. 36. 
18 Reimchronik Vers 340-342. 
19 Heinrici I, 10. 
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confingere et pro deo colere, cui nomen Curche imposerunt”).20  A betakarítás 
tehát kultikus szertartással, az istenek iránti hálaadással és ünneppel egybekap-
csolt fontos esemény volt az életükben, ami a földművelés fontosságát bizonyít-
ja. Ugyanebben az oklevélben egy másik helyen az olvasható, hogy az újonnan 
keresztény hitre tért poroszok mindaddig, amíg a szerződésben rögzített egyházi 
tizedet nem tudják megfizetni, három személy évi kenyérrel és sörrel történő 
ellátására, valamint egy ló takarmányozására elegendő gabonát adnak a plébá-
nosnak („et si decima presbiteri, quando advenerit, parata non fuerit, dabunt ei 
eciam bladum ad faciendum panem et cerevisiam pro se tercio et pro equo”).21 
Azzal kapcsolatosan, hogy a pogány poroszok mit termeltek, csak feltételezések-
re hagyatkozhatunk. A gabonafélék közül az árpa érzékeny a legkevésbé az idő-
járási változásokra. Bírja a szárazságot, korai érése miatt pedig a hűvösebb ég-
hajlatú területeken is termelhető, ezért Európában igen elterjedt volt.22 Az 1249. 
évi christburgi oklevél kenyérsütéshez, sörfőzéshez és takarmányozáshoz szük-
séges gabonáról beszélt, de együttesen ezt az igényt csak az árpa képes kielégí-
teni, ezért nagy valószínűséggel állítható, hogy a poroszok döntően árpát ter-
mesztettek. Az árpa azonban jobb minőségű talajt igényelt, így ez a körülmény 
természetes határt is szabott vetésterületei számára: a Visztula menti földeken 
(ahol Christburg is feküdt) lehetett elsősorban termeszteni, a homokosabb vagy 
éppen tőzeges, agyagos talajokon viszont kevésbé. Az egysoros búza vagy ala-
kor (Triticum monococcum) ellenben jól megtermett a sovány, rossz talajokon is, 
ám nem volt nagy terméshozamú.23 Nem lehetetlen, hogy ezt a Közép-Kelet-
Európában elterjedt növényt a porosz területeken is vetették. A köles és a hajdi-
na a legrégibb idők óta ismert tápláléknövény volt, mindkettőt kásaként fogyasz-
tották, de takarmányozásra is használták. Rövid tenyészidejük miatt általában 
hosszan tartó tavaszi árvizek után, vagy a learatott gabona helyére vetették.24 
Hoffmann Tamás megfogalmazása szerint a klánrendszerben élő földművesek 
gyakran ettek köleskását, és a Balti-tenger tágabb térségében minden nép meg-
szokott tápláléka volt – kásának vagy lepénynek elkészítve – a köles és a hajdi-

                                                 
20 Preußisches Urkundenbuch. Hgg. R. PHILIPPI – A. SERAPHIM – M. HEIN – E. 
MASCHKE – H. KOEPPEN. Bde. I, 1. – VI, 1. (a továbbiakban: PUB) Königsberg-
Marburg, 1882–1986. Itt: PUB I, 1. Nr. 218. 
21 Uo. 
22 W. RÖSENER: Bauern im MIttelalter i.m. 140; SZ. D. SZKAZKIN: A parasztság a kö-
zépkori Nyugat-Európában. (Társadalomtudományi Könyvtár sor.) Bp., 1979. 50-51. 
23 SZ. D. SZKAZKIN: A parasztság a középkori Nyugat-Európában i.m. 50; BALASSA 
I.: A magyar gabonatermelés néprajza. (Néprajz egyetemi hallgatóknak 7.) Debrecen, 
1990. 78. 
24 HOFFMANN T.: Európai parasztok I. i.m. 193, 199. 
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na.25 A Baltikumban már a vaskor óta ismert volt a rozs és a zab is. A rozs az 
árpához képest kevésbé termékeny talajjal is beérte, de érzékenyebb volt az idő-
járási viszonyokra. A poroszok minden bizonnyal ezt is termelték, de nem való-
színű, hogy ez lett volna a legfőbb szántóföldi növényük. Sokkal inkább a zab, 
ami emberi fogyasztásra és állati takarmányozásra egyaránt felhasználható volt. 
Az Alpoktól északra elterülő földekkel kapcsolatban már Plinius azt írta, hogy 
Germánia népei zabkásával élnek, és a középkorban mindvégig Angliától egé-
szen a Baltikumig a zabkásának fontos szerep jutott a napi táplálkozásban.26 A 
poroszok, és általában a balti népek évszázadokon keresztül mozgékony, égeté-
ses, parlagváltós földművelést folytattak.27 A szomszédos szlávok ugyanilyen 
földműveléséhez hasonlóan egy-egy parcellát 3-4 éven át műveltek folyamato-
san, majd újabb erdőrész felégetésével új szántókat alakítottak ki. Ibrahim ibn 
Jakub 10. századi arab geográfus leírása szerint a szlávok (és feltehetően a poro-
szok is) „évente kétszer vetnek, tavasszal és késő nyáron, valamint kétszer is 
aratnak. Többnyire kölest vetnek.”28 Szántáshoz a poroszok szimmetrikus felépí-
tésű, ekevas és talp nélküli, karcoló faekét használtak.29 A német lovagrendi 
időkből származó forrásokban a porosz ekét Haken névvel illették, ami „kampót, 
horgot” jelentett. Ténylegesen azonban nem kampós eke volt, hanem a talajsíkra 
60-70o-os szögben merőleges túróeke, melynek szántórésze hegyes szögben 
hatolt be a földbe, és abba egyenlőszárú háromszöget karcolt, így a párhuzamos, 
feltúrt részek között felszántatlan csíkok maradtak. A Haken nem szántott baráz-
dákat, nem fordította meg a talajt, csak feltúrta a felső termőréteget. Súlypontja 
viszonylag magasan helyezkedett el, ezért könnyen kiugrott a talajból, ha vala-
milyen akadályba ütközött. Csak sekély művelésre volt alkalmas, ezért az ége-
téssel nyert új földeken különösebben nem vesződtek a tuskók és gyökerek ki-
szedésével. Fából készült szántórésze hosszú és keskeny volt, többnyire dárda 

                                                 
25 HOFFMANN T.: Európai parasztok. Életmódjuk története II. Az étel és az ital. Bp., 
2001. 204. 
26 SZ. D. SZKAZKIN: A parasztság a középkori Nyugat-Európában i.m. 52. 
27 M. HELLMANN: Das Lettenland im Mitelalter. Münster-Köln, 1954. 32; F. MAYER: 
Der Wald in Altpreußen als Wirtschaftsraum. (Ostmiteleuropa in Vergangenheit und 
Gegenwart 7/1-2.) Bde. 1-2., Köln-Graz, 1960. Itt: Bd. 1. 342-344; W. RÖSENER: Bauern 
im Mittelalter i.m. 22. 
28 idézi HOFFMANN T.: Európai parasztok I. i.m. 288-289. 
29 M. HELLMANN: Das Lettenland im MIttelalter i.m. 101; W. KUHN: Der Haken in 
Altpreussen. In: UŐ: Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung. 
Köln-Wien, 1973. 141–171. Itt: 141. 
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formájú. Hosszú gerendelye mellé közvetlenül fogták be az igásállatot.30 A 
Haken nem igényelt nagy vonóerőt. Helmold nyugati szláv krónikás 1156-ban írt 
művében említette ezt a fajta ekét, amelyhez egy pár ökör, vagy egy ló igaerő 
kellett: „slavicum vero aratrum par boum out unus conficit equus”, illetve 
„aratro, quod duobus bovus aut uno constat equo”.31 1280-ban a Német Lovag-
rend tartománymestere annyi szántót adományozott három porosznak, amennyit 
azok ekéjükkel képesek voltak felszántani: „van ackern alzo vil, alz sye selben 
myt eren hoken gebuwen mogen”.32 A német Lovagrend 1233. évi kulmi ado-
mánylevele szerint az Alsó-Visztula vidékén élő lengyelek is a Hekennek mon-
dott karcoló ekét használták a szántáshoz: „de polonicali aratro, quod hake 
dicitur”.33 Egy 1242-ből származó oklevél megfogalmazása szerint a Haken 
(latinul uncus) az, amivel a poroszok és a lengyelek a földet művelik: „unco, quo 
Pruteni vel Poloni terram colere consueverunt”.34 A porosz területeken, s általá-
ban a tágabb értelemben vett Baltikumban is, az igaerő többnyire a helyben ho-
nos fajtájú ló, az ún. Schweike volt, s nem annyira az ökör. A porosz szállásterü-
letekkel szomszédos Kurlandban a német hódítást követően még hosszú ideig a 
paraszti gazdasághoz tartozó ló, nem pedig a szántóterület vagy a paraszti telek 
mérete jelentette az adóegységet. Egy 1230-ból származó oklevél szerint, ha 
valakinek külön lova volt az ekéhez, és külön a boronához, 1 Schiffspfund 
rozsot volt köteles fizetni, de ha csak egy lova volt, akkor csak fele annyit.35 
(Egy Schiffspfund = kb. 167,5 kg)36 A lív területeken ugyanez volt a helyzet: 
Lett Henrik krónikája beszámol arról, hogy 1211-ben a rigai püspök és a megke-
resztelkedett lívek megállapodása értelmében, amikor az eddigi tizedet cenzusra 
változtatták, rögzítették, hogy azt a lovak után („de quolibet equo”) kell fizetni.37 
A Talava környéki lettek 1214-ben szintén a lovak után voltak kötelesek cenzust 
fizetni, lovanként 0,5 Schiffspfund gabonát.38 A porosz területeken a lovak gaz-
dasági életben betöltött fontos szerepe a német uralom időszakában is megma-

                                                 
30 BALASSA I.: A magyar gabonatermelés ... i.m. 48; HOFFMANN T.: Európai parasztok I. 
i.m. 279; W. RÖSENER: Bauern im Mittelalter i.m. 119. 
31 Helmoldi presbyteri Bozoviensis cronica Slavorum. I. 12, 14. In: Ausgewählte Quellen 
zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Hg. R. BUCHNER. Bd. XIX. Berlin, 1963. 
32 PUB I, 2. Nr. 382. 
33 PUB I, 1. Nr. 105. 
34 PUB I, 1. Nr. 140. 
35 LUB I. Nr. 105. 
36 E. TARVEL: Der Haken. Die Grundlagen der Landnutzung und der Besteuerung in 
Estland im 13–19. Jahrhundert. Tallin, 1983. 352. 
37 Heinrici, XV, 5. 
38 Heinrici, XVIII, 3. 
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radt. 1400 táján például a Német Lovagrend majorságaiban mintegy 16000 lovat 
tartottak, s ebből csak 7200 volt páncélos hadviselésre tenyésztett csataló.39 A 
graudenzi lovagrendi majorban 1398-ban 99 kancát tartottak szántáshoz („czu 
den pflugen”), 1404-ben pedig 95-öt.40 Beister majorban 1431-ben 20 szántáshoz 
használt lovat jegyeztek fel az inventáriumba.41 A thorni komtúr 1430 októberé-
ben azt írta a nagymesternek, hogy a lóállományt betegség tizedeli, emiatt az 
emberek nem tudják megművelni szántóikat.42 A lovagrendi inventáriumokban 
szereplő pflugczuchte kifejezés ekét, és a hozzá tartozó, fogatolásra szolgáló 
lószerszámot, hámot jelentett.43 

A szimmetrikus faekével a földet általában hosszanti és keresztirányban egy-
aránt megszántották, hogy ne maradjanak felszántatlan csíkok, így az ekenyom 
hálószerű volt.44 Kr. u. 1. században Columella „A mezőgazdaságról” (Rei 
rusticae libri XII) írott munkájában például egyedül az ilyen szántást tartotta 
helyesnek.45 Arra vonatkozóan, hogy a lovagrendi uralom előtt a poroszok meg-
szántották-e ily módon földjeiket, sajnos semmilyen adattal sem rendelkezünk. 
Arról azonban szólnak a források, hogy ismerték és használták a boronát, ami 
azonban nem volt más, mint tüskés ág, vagy két, keresztbe erősített, függőleges, 
lefelé álló rövid ágakkal rendelkező fa.46 Az ilyen tövis vagy vesszőboronának 
elsősorban a könnyebb talajokon volt jelentősége, mert a keményebb talajokon 
nem betakarta, hanem magával sodorta a vetőmagot.47 Az ősi porosz mezőgaz-
daságban persze ez a veszély nem fenyegetett, mert maga az eke sem volt alkal-
mas keményebb talajok megművelésére. A környezeti adottságok mellett, azaz 
hogy hol voltak a mocsaras, vizes környezetből kiemelkedő, földművelésre al-
kalmas dombok, az agrártechnika színvonala ugyancsak korlátokat szabott a 
szántóművelés számára. 
                                                 
39 M. TOOEPPEN: Über die pferdezucht in Preußen zur Zeit des Deutschen Ordens, nebst 
einigen bemerkungen über die Sweiken. Altpreußische Monatschrift 4, 1867. 681-702. 
Itt: 693. 
40 Das große Ämterbuch des Deutschen Ordens. Hg. W. ZIESEMER. Danzig, 1921. (a 
továbbiakban: GÄB) 597-598. 
41 GÄB 163. 
42 idézi S. EKDAHL: Das Pferd und seine Rolle im Kriegswesen des Deutschen Ordens. 
In: Das kriegswesen der Ritterorden im Mittelalter. Hg. Z. H. NOWAK. Toruń, 1991. 38. 
43 A. DIECK: Terminologie der Pflugteile, älteren Pflugarten und Pflügens. Zeitschrift für 
Agrargeschichte und Agrarsoziologie 5 (1957) 167. 
44 HOFFMANN T.: Európai parasztok I. i.m. 279. 
45 Columella: A mezőgazdaságról. Ford. Hoffmann Zs. Szeged, 2005. 53. 
46 LUB I., Nr. 105. (1230) és Nr. 405. (1267), továbbá ld. M. HELLMANN: Das 
Lettenland im MIttelalter i.m. 91. 
47 BALASSA I.: A magyar gabonatermelés ... i.m. 96. 
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A szántó terméshozama alacsony, mintegy kétszeres volt, és a 11. század 
előtt ez az arány jellemezte Nyugat-Európa mezőgazdaságát is. Közép-Kelet-
Európában még a 13. század elején is ez az alacsony, kétszeres terméshozam 
volt az általános, amitől a porosz területek egyáltalán nem különböztek.48 De a 
13. század elején még a dél-angliai (Winchester) termésátlagok sem voltak sok-
kal magasabbak: az elvetett mag és a termés 1:2 aránya helyett 1:2,25 vagy 1:2,5 
aránnyal számolhatunk csak.49 Az alacsony terméshozam mellett szerte Európá-
ban, így a vadakban bővelkedő porosz területeken is, számolni kellett az őzek, 
szarvasok, vaddisznók (Poroszföldön bölények is) okozta károkkal, így összes-
ségében a ténylegesen táplálkozásra fordítható termésmennyiség igen alacsony 
maradt.50 (A vetésterületeken okozott vadkár még a 16. század első harmadában 
is Németország számos területén a paraszti élet egyik központi problémájának 
számított.)51 A földművelés korlátjai és alacsony terméshozamai miatt érthető, 
hogy az ősi porosz társadalom megélhetésében az állattartás játszotta a fő szere-
pet, és legfontosabb gazdasági terét az erdő jelentette. Az erdő az emberek szá-
mára is fontos élelmiszerforrás volt: vadászati és gyűjtögetési lehetőséget nyúj-
tott. A vadhús minden bizonnyal gyakran szerepelt a pogány poroszok étrendjén, 
ahogyan a különböző ehető gombák, vadgyümölcsök is. Különösen a tölgyerdők 
voltak gazdagok gombákban. A vadalma levével például a középkorban Európa-
szerte savanyítottak. A vizes kiöntéseken, tocsogós réteken növő ún. mannafű 
magvait összegyűjtötték, és kását készítettek belőle. (A porosz városok piacairól 
a későbbi századokban sem hiányzott soha ez az áru, ami azonban akkor már 
elsősorban ínségeledel volt.) Egyes ehető részeik miatt a vízinövényeket szintén 
összegyűjtötték, melyek közül a sulyom volt a legfontosabb. (A mannafűhöz 
hasonlóan ezt szintén századokon át gyűjtögették és fogyasztották, Lengyelor-
szágban egészen a 19. század közepéig.) Megfőzték, megpirították, majd össze-
törték és lepényt sütöttek belőle. A csalánlevelek is táplálékul szolgáltak, de 
ínséges időkben a makk megőrölve, liszttel keverve ugyancsak emberi táplálék-
ká vált.52 Az erdők méhészkedési lehetőséget is kínáltak: vadméhek befogását 
vagy egyszerűen csak mézrablást. Már Wulfstan leírása szerint is az Aisten  nép 

                                                 
48 W. RÖSENER: Bauern im Mittelalter i.m. 144; SZŰCS J.: Az utolsó Árpádok. Bp., 1993. 
188-190. 
49 N. S. GRAS: The Evolution of the English Corn Market from the Twelfth to the 
Eighteenth Century. Cambridge, 1915. 261. 
50 HOFFMANN T.: Európai parasztok I. i.m. 248. 
51 Erről ld. P. BLICKLE: Studien zur geschichtlichen Bedeutung des deutschen 
Bauernstandes. Stuttgart-New York, 1989. 42-43, 148. 
52 W. RÖSENER: Bauern im Mittelalter i.m. 56; HOFFMANN T.: Európai parasztok I. i.m. 
65-68. 
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földjén sok volt a méz, melyből elsősorban mézsört készítettek.53 A méz min-
dennapi életben játszott fontos szerepéről Lett Henrik is megemlékezett króniká-
jában. Amikor 1212-ben a Kardtestvérek Rendje és Autine föld lett lakossága 
között viszály támadt az erdei mézgyűjtés jogával kapcsolatosan, Albrecht rigai 
püspök, mint döntőbíró, egyértelműen elismerte a lettek mézgyűjtési jogát az 
erdőkben.54 

Poroszföld vizekben gazdag területe kedvező feltételeket kínált a halászat 
számára. Arról, hogy a poroszok vizei mennyire bővelkednek a halban, már 
Wulfstan is megemlékezett.55 
 
 
 
 
László Pósán 
 

The Agriculture of Prussian Territories Prior to the German Rule 
 
After presenting the frameworks created by natural geographical features, this 
study scrutinizes the agriculture of the Prussian territories before the rule of the 
Germans. According to the primarily Christian accounts, for all Baltic peoples as 
well as for the Prussians, animal husbandry played a more significant role than 
the cultivation of plants. They kept primarily cows and horses, but in regions 
with oak forests hogs, in other parts of the country sheep and goats were kept, as 
well. The economic space was created by the natural flora, the forests, meadows 
and swamps. The agricultural activity of the Prussians was already 
commemorated by Roman author Tacitus. It can be deduced based on the 
sources deriving from the Middle Ages that wherever the soil conditions made it 
possible, the Prussian produced predominantly barley, but were familar with 
millet, buckwheat, and oat, as well. They applied the cultivation method of 
burning and changing grasslands, and used the so-called Haken, a symmetric 
scraping plow with which the land had to be plowed both lengthwise and 
crosswise. 

                                                 
53 Wulstan, SRP I. 733. 
54 Heinrici, XVI, 6. 
55 Wulfstan, SRP I. 733. 




