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Törpék, kereskedők, kalózok
Az északi tengerek és a Hanza

Amint az (a középkori északnémet hajósok körében legalábbis) közismert, 
minden hajón él egy törpe. Piros sapkás, apró jószág. Hasznos és jóindu-
latú: segíti a matrózok, a hajón dolgozó mesteremberek munkáját. Egyéb-
ként a legtöbb ember számára láthatatlan. Akiknek mégis módjukban áll 
a törpét megpillantani, azok biztosak lehetnek benne, hogy hamarosan 
meghalnak. Ha a hajó helyzetét menthetetlennek látja, a hajó törpéje fel-
kúszik az árboc tetejére, és onnan a vízbe ugrik. Nagy csobbanása vészjel-
zés a hajósoknak, a törpe utolsó jócselekedete: aki tud, meneküljön.

Az északi hajósoknak szükségük is volt a törpék segítségére. Az ókori 
és középkori ember – az iránytű elterjedése előtt – a part menti hajózást 
részesítette előnyben. Csakhogy így könnyen sziklának csapódhatott vagy 
zátonyra futhatott a jármű. Egyes számítások szerint az északi hajózás-
ban a középkorban hússzor nagyobb a hajótörések aránya, mint a Föld-
közi-tengeren. Ennek az északon sokkal gyakoribb köd és a sok homok-
pad az oka. A középkori partjog értelmében a partra vetődött hajót vagy 
áruit az tekinthette magáénak, aki a partvidék tulajdonosa. Sok földesúr 
nem is tudott nem engedni a csábításnak, és tudatosan téves jelzéseket 
leadva igyekezett zátonyra futtatni a hajókat. A XIII. században a Hanza 
kalmárai érték el, hogy ezt a partjogot többé ne alkalmazzák. Ha egy helyi 
lakos külfölditől érdeksérelmet szenvedett, elégtételt vehetett magának a 
sérelmet okozó idegen bármelyik honfi társán. Ugyancsak a hanzások érték 
el, hogy a kollektív felelősség helyett az egyéni felelősséget alkalmazzák. 
De ki ill. mi is volt az a befolyásos közösség, amelyik elég erős ahhoz, hogy 
nemesekkel, nagybirtokosokkal szemben érvényesítse akaratát?

A hanse szó eredetileg társulást, közösséget, testvériséget jelent: együtt 
utazó kereskedők szövetségét, akik érdekvédelmüket közösen szervezik 
meg és betartanak bizonyos közös szabályokat. Az első gilde vagy hanza 
a Gotland szigetén lévő Visby városában jött létre. Visby a XII. század-
ban vezető szerepet játszott a balti-tengeri kereskedelemben. A svéd ki-
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rály fennhatósága alá tartozott, de német kereskedők alapították és lak-
ták. Hasonló szövetséget hoztak létre a Londonban tevékenykedő (főleg 
kölni) kalmárok, Németek Hanzája néven. A fejlődés a kereskedők, mint 
magánemberek társulásaitól a kereskedővárosok szövetsége felé (a kereske-
dők hanzáitól a városok Hanza szövetsége irányába) haladt. A középkorban 
nem ritkák a városszövetségek. Ilyen volt a Rajna menti, közel hetven vá-
ros, vagy a tizennégy sváb város ligája, vagy akár Magyarországon a hét 
tárnoki város, az erdélyi szász városok vagy a szepességi német városok 
szövetsége. A Hanza a legsikeresebb az európai városszövetségek közül.

A középkori város különbözött az ókoritól és a maitól is. Olyan jogi szemé-
lyiség, amelyik a városfalon belül szinte önálló köztársaság, önkormány-
zattal és kiváltságokkal. A város a kézművesek és kereskedők közössége, 
a kiváltságokból kizárta a városkörnyék falvait, parasztjait. Ugyanakkor 
a középkori város kicsi, a városok ligája megsokszorozza a polgárok ér-
dekérvényesítő képességét. Északon későn születtek városok – nem csak 
az ókori múltú déli városokhoz, de nem egyszer a kelet-közép-európai vá-
rosalapításokhoz képest is. Lübecket 1158-ban alapította Oroszlán Henrik 
szász-bajor herceg. Koppenhága, Riga vagy Stockholm ennél is később ke-
letkezett. A legtöbb Hanza város XII-XIII. századi alapítású. 

Az előbb említett gotlandi kereskedelmi szövetségben vezető szerepet 
játszott Lübeck. Visby és Lübeck szerződése a „külső hatalmak” ellen irá-
nyult, miközben a két város egymásnak riválisa is. 1241-ben Lübeck és 
Hamburg, 1259-ben Lübeck, Rostock és Wismar „akik a lübecki joggal él-
nek”, szövetkezett a kalózok és orgazdáik ellen. Az első csatlakozók: Bré-
ma, Lüneburg, Stralsund, később Krakkó, Halle. (Mindösszesen 42 város 
vette át a lübecki városjogot). A tulajdonképpeni Hanza 1358-ban alakult 
meg, ám, mint látható, jelentős előzményekkel. 1418-ban hivatalosan is 
Lübeck lett a szövetség feje – de facto már a XIII. században is betöltötte 
ezt a szerepet. A Hanza méreteiről különböző adatok olvashatók. A legbel-
ső mag a vend városok koalíciója (Lübeck, Hamburg, Kiel). A vend városok 
olykor a többiek nélkül léptek fel saját érdekeikért. Körülbelül 20-40 nagy, 
aktív és befolyásos város alkotta a második koncentrikus kört – köztük 
Köln, Bréma, Danzig, Riga, Rostock. A legkülső övet egy sor további, rend-
szerint kisebb város képezte. Csúcspontja idején (kb. 1350 és 1450 között) 
legalább 100, egyes kutatók szerint 200-220 város tartozott a szövetség-
hez. Nem csak német városok tartoztak a Hanzához. Négy fl amand város 
(pl. Groningen) vagy a svéd és német lakosságú főváros, Stockholm, s az 
ugyancsak kétnyelvű, lengyel és német Krakkó is tagja a ligának. Az ala-
pítók északi, tengeri kikötővárosok, de egy sor, tengerparttal nem rendel-
kező szárazföldi kereskedőváros is tagja a szövetségnek: az előbb említett 
Krakkó és Köln mellett pl. Dortmund és Breslau (ma: Wroclaw). A leg-
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több tag a Német-római Császársághoz, de egyesek a Német Lovagrendhez 
vagy Svédországhoz tartoztak.

Nagy kérdés, hogy egy ilyen szerkezetben kit vagy mit tekinthetünk 
államnak? A középkori állam kevesebb funkciót töltött be, mint a mai. 
Állami feladat a törvényhozás, a pénzverés, a külpolitika, a legfelső bírás-
kodás, hadsereg szervezése és vezetése. Ezeket a jogokat eredetileg, mint 
szuverén, a császár birtokolta. Csakhogy a középkorban egyetlen ország 
sem úszhatta meg azt a jelenséget, amit széttagolódásnak, magyar mű-
vekben gyakran feudális anarchiának nevezünk. Németország fejedelem-
ségekre és szabad császári (birodalmi) városokra bomlott. Ezek a politikai 
egységek pedig rendre megszerezték a fent felsorolt állami szerepeket, jog-
köröket. 

(A város és állam versenyfutásában a város teljes diadalt arat – Fland-
riában, Itáliában és Németországban – mondja Braudel. Pirenne megfogal-
mazásában: a városi szeparatizmus és protekcionizmus csúcspontja a XIV. 
század). A Hanza részben ilyen szabad császári, avagy birodalmi városok-
ból állt (Lübeck 1226-tól császári város). Ezek voltaképp önálló államok, 
országok. A tagok másik része nem csupán a császársághoz, de ezen belül 
egy-egy fejedelemséghez is tartozott. Így a Hanza voltaképp önálló városál-
lamok és csupán önkormányzattal rendelkező városok szövetsége. Nem cso-
da hát, ha a Hanza nem demokratikus liga. Benne elsősorban a „nagyok” 
szava érvényesült. Mégis értékes a „kicsik” számára is a Hanza tagság: ha 
egy város tagja volt a szövetségnek, tényleges demográfi ai és gazdasági 
súlyánál nagyobb tekintéllyel rendelkezett, részesülhetett a Hanza által 
kiharcolt kiváltságokból vagy azok egy részéből. Egyes állami jogköröket 
korlátozottan a szövetség birtokolt. De vajon milyen mértékben?

George Holmes szerint a Hanza laza politikai egyesülés, mely elsősor-
ban a Dániával szembeni védekezés miatt jött létre. Nem „totális”, hanem 
kifejezetten kereskedelmi szövetség, közös költségvetés, alkotmányosság, 
törvényhozó és végrehajtó hatalom nélkül. Gazdasági társulás, mely a tag 
városok önkormányzatát nem érinti. Államnak, országnak tehát az egyes 
birodalmi városok, ill. a fejedelemségek tekinthetők, de nem a Hanza. 
Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy a Hanza „egy korai integrációs forma” 
(Csík Tímea); egyetlen intézménye, a Hanza-gyűlés szinte minden politikai 
kérdésben állást foglalhat. (1356-1400 között 27 Hanza-napot tartottak, 
kevesebbet tehát, mint évente egyet. A XIV. században általában három-
évenként hívták össze. Azonban valószínűleg egyszer sem fordult elő, hogy 
valamennyi tag város követei egy fedél alatt lettek volna – állítja Hammel-
Kiesow). Csúcspontján a Hanza közös kiváltságokkal rendelkezett, fel-
ügyelt az ipar, kereskedelem és közlekedés biztonságára, igyekezett védel-
met nyújtani a konkurenciával és az idegen hatalmakkal szemben, egyben 
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hozzájárult a városi autonómiák őrzéséhez, a fejedelmektől való függetle-
nedéséhez. Tagjainak egyfajta jogi keretet biztosított. 1418-ban közös sza-
bályzatot fogadtak el. Ez egyebek mellett „a rend” védelmét is szavatolni 
igyekezett, fellépést kilátásba helyezve a potenciális felforgatókkal szem-
ben. A Hanza jog tiltotta a rabszolgaságot, fellépett a bigámia ellen. Vál-
lalta a költségek megosztását és a nyomozók segítését a bűnüldözésben. A 
Hanza városok egymás kereskedőinek házakat, bankot, templomot, orvosi 
ellátást biztosítottak. A szövetségen belül ellentétek is lehettek, pl. Köln és 
Lübeck, vagy a porosz és a livlandi városok között. De a közös érdek eléggé 
erős ahhoz, hogy a versenytársak a ligában maradjanak. 

Mindösszesen azt mondhatjuk, a Hanza egy döntően gazdasági szövet-
ség, amely a közös érdek védelmében olykor politikai és katonai eszközöket 
is alkalmaz. Fennmaradásában döntő egy „személyi kapcsolatokon alapuló 
háló” (Hammel-Kiesow), mely rendre kereskedőkből, gyakran rokonokból 
állt. 

A Hanza földrajzilag a Balti-tengert és az Északi-tengert, az ezeket ösz-
szekötő átjárókat (Øresund, Kattegat, Skaggerak) valamint az észak felé 
tartó nagy folyókat (Rajna, Visztula, Elba, Odera, Weser) foglalta magába. 
A „brüggei rendtartás” (1347) óta a szövetség három harmadra tagolódott, 
mindegyik harmad két-két kerületből állt. A három harmad: vend és alsó-
szász, vesztfáliai és porosz, illetve gotlandi-svéd és livóniai. Pósán László 
hívja fel a fi gyelmet arra, hogy ezzel nem csak a Hanza, hanem általában 
a kereskedelem történetében új elem jelent meg: a területi elv. Az egyes 
harmadok részgyűléseket is tarthattak.

A Hanza-kereskedelem északon egy nagy, szabálytalan négyszöget ké-
pezett, csúcspontjain négy kontorral: Novgorod, Bergen, London, Brügge. 
A kontor szó eredetileg üzlethelyiséget jelent. A négy nagy kontor (lerakat, 
kapu), a fogalom későbbi jelentésében, olyan kereskedelmi telep – idegen, 
nem Hanza környezetben – amely korlátozott önkormányzattal rendelkezett. 
A kontorokban raktárak, lakóházak, templom, piac állt a hanzások ren-
delkezésére. Önkormányzatuk kiterjedt a rendfenntartásra, bíráskodásra, 
tisztségviselők választására, a vámmentes kereskedelemre. Egy-egy nagy 
kontor irodákkal rendelkezett, és saját pénztárral. Minden harmad két-
két tisztviselőt, oldermannt állított, akik együtt alkották a kontor irányító 
testületét. Novgorodban, Brüggében és Londonban már a XIII. században, 
Bergenben 1343-ban jött létre kontor. A négy nagy mellett kisebbek is vol-
tak, mint Malmő, Oslo, Koppenhága, Amszterdam, King’s Lynn, később 
Lisszabon. Ezek a négy nagy lerakat valamelyikének irányítása alatt áll-
tak. 
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A Német-római Császárság két legnagyobb városa, Köln és Lübeck – 
mint már eddig is láttuk – tagja a Hanza szövetségnek. A kettő közül 
azonban a kisebb lélekszámú Lübecké a vezető szerep. Ezért ezzel a vá-
rossal részletsebben is foglalkozunk. Az 1158-59-ben alapított Lübeck a 
Walkenitz és a Trave folyók találkozásánál, szigeten fekszik. Jó a termé-
szetes kikötője, a kor legnagyobb hajói is felhajózhatnak a mély Trave fo-
lyón a városig; emellett Lübeck egy dél-északi szárazföldi kereskedelmi 
útvonal végpontja is. A várost egységes szerkezet, két főút, azonos területű 
keskeny telkek, magas, tympanonos kereskedőházak jellemezték. A XIV. 
században épült több emeletes, tégla lakóházak és középületek az „északi 
reneszánsz” példái, a városháza ennek a stílusnak remekmívű alkotása. 
(Ha már a művészeti stílusoknál tartunk, a Hanza nem játszott kiemelke-
dő szerepet a középkori német festészetben, melynek súlypontjai Augsburg 
és Nürnberg. A hamburgi iskola jeles alkotói Bertram mester és Francke 
mester. Lübecknek nincs ilyen szerepe. De vissza magához a városhoz!)

A várost védművek vették körül: falak, megerősített kapuk, erődtornyok, 
valamint egy vizesárokból, kettős sáncból és élősövényből álló rendszer, 
ami a váratlan lovastámadásokat megakadályozta. A tűzfegyverek meg-
jelenése után a védelmi rendszert megerősítették, bővítették. A védelmi 
földmunkákban, amikor szükségesnek bizonyult, a város minden polgára 
részt vett (a nők is) vagy – ha öreg, beteg, vagy csak gazdag – pénzen he-
lyettest állított. A Trave bal partján álló kikötőt és hajóépítő üzemeket is 
falak védték.

A városnak világítótornya volt. A Lübeck-Riga útvonalon 16 világítóto-
rony segítette a hajósok tájékozódását. 1398-ban készült el a Lübeck-Elba 
csatorna, megkönnyítve a sókereskedelmet Lüneburgtól a tengerig. A vá-
rost 24 tagú tanács irányította. Lübeckben a XIII. században már levéltár 
működött. A mintegy 20 000 ránk maradt Hanza oklevél fontos forrás a 
történészek számára. 1400-ban Hajós Társaság alakult, saját igazgatás-
sal, bíráskodással, pénzügyekkel. A városnak – egy kora gótikus épületben 
– szegényháza volt, melyben a nemeket szigorúan elkülönítették. A ma 
nyolcszáz éves szegényházban minden lakónak egy-egy 6 négyzetméteres, 
deszkafalú cella jutott. Az északnémet városokban érvénytelennek tartot-
ták azt a végrendeletet, amelyik nem szánt az örökségből legalább 5 száza-
lékot utak karbantartására vagy építésére. Mint a középkorban általában, 
a város utcáit elborította a szemét és a szennyvíz. Az utcákon háziállatok 
kóboroltak. Jellemző, hogy egy vallási alapítvány – szerződés alapján – 
évente húsz sertést tarthatott az utcákon. Szervezett takarítás csak a ta-
nácsházán és a középületek körül volt. Az ismétlődő járványok hatására 
az utcai állattartást a XV. században tiltották meg. A kikötőkben emberi 
erővel hajtott óriás daruk működtek. A városkörnyék közlegelőkből és vá-
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rosi tulajdonban lévő szántókból állt, melyeket bérbe adtak. Így a város 
(mint szinte minden középkori város) kollektív földbirtokos is, mely jobbá-
gyokkal dolgoztat. Földmagántulajdona a középkorban csak a királynak, a 
nemességnek és testületeknek – egyháznak, városnak – lehetett.

Hammel-Kiesow szerint Lübeck népessége 1300 körül tizenötezer, 1400 
körül huszonötezer, 1500 körül ugyanennyi. Benevolo 20-30 000 lakossal 
számol. Sok ez vagy kevés? Ha abból indulunk ki, hogy a Köln szélességi 
körétől északra fekvő Európában Lübeck a legnagyobb, a hatalmas Né-
met-római Császárságban a második legnagyobb város – akkor sok. Ma-
gyarországi összehasonlításban: Pest, Buda és Óbuda Hunyadi Mátyás 
korában, együttvéve lehetett huszonötezer lakosú. És hazánkban, a közép-
korban egyetlen város sem volt 10-12 000 főnél nagyobb. Ha viszont Eu-
rópa déli harmadának nagyvárosaival: Firenzével, Velencével, Milánóval 
vagy Párizzsal vetjük egybe: ezek egyenként száz- kétszázezer lakosúak, 
Konstantinápoly ennél is jóval nagyobb. De akár Avignon vagy London 
lélekszáma is kb. hatvanezer – ebben az egybevetésben az északi városok, 
még Lübeck is, kicsik. Érdekes, hogy Lübeck népessége többszöröse a ko-
rabeli Hamburgénak, miközben ma épp fordított az arány. A demográfi ai 
fordulat a két város között a XVI. században ment végbe. Hamburg ezelőtt 
szinte Lübeck előkikötője csupán.

A középkorban csak a jobbágyság képes – demográfi ai értelemben – rep-
rodukálni önmagát. (Megjegyzem, lehet, hogy a demográfi ai törvény ennél 
egyetemesebb. Napjainkban ott nagy a természetes szaporulat a Földön, 
ahol magas a parasztság aránya, és mindenütt kis népszaporulat vagy épp 
természetes fogyás van, ahol a parasztság aránya 10 százalék alá szorult). 
A nemesség és polgárság rendre „alulról”, függőleges mobilitással, beván-
dorlással pótolja a veszteséget, vagy biztosítja a gyarapodást. Hammel-
Kiesow könyvében Brandt történész adatait idézi: a XIV. században egy át-
lag német városba évente 30-40, Lübeckbe azonban évente 178 fő vándorolt 
be. „A bevándorlók tették naggyá Lübecket és a Balti-tenger más Hanza 
városait”. Ugyanakkor Lübeck egyfajta „népesség-zsilip”: a beköltözés mel-
lett egy valamivel kisebb kivándorlás is megfi gyelhető. Mi a jelenség ma-
gyarázata? A beköltözést alig kell magyarázni: a gazdagabb és szabadabb 
Lübeck gravitációja természetes a parasztság vagy a kisebb és szegényebb 
városok polgársága felé. A kivándorlás oka? Valószínűleg a város vonze-
reje nagyobb, mint a befogadó képessége. Nem csak a kalandorok álltak 
tovább: sok bevándorló Lübeckben meggazdagodott, és a második generá-
ció keresett magának – mármint személyes összeköttetésekkel rendelkező 
lübecki polgár – új lehetőségeket valamelyik kelet-balti Hanza-városban. 
Hogyan lehet bevándorlási többlet mellett stagnáló népesség? A város kb. 
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1350-1450 közé tehető virágkora Európában, a hatalmas pestisjárványok 
miatt, a népesség abszolút csökkenésének kora. Ezen túl, a mainál ala-
csonyabb átlagéletkor és magasabb gyermekhalandóság mellett, kevesebb 
ember alapított családot. Jellemző, hogy a legnagyobb járvány során az 
Elba-Weser térségben a falvak 40 százaléka elnéptelenedett, Bréma és 
Hamburg népességvesztesége ennél is nagyobb. Ebben az összefüggésben 
a hosszabb távon stagnáló népesség is pozitív eredmény. A nőtöbbség na-
gyobb volt, mint ma (becslés szerint 1000 férfi ra 1100-1200 nő jutott). A 
kereskedők aránya Lübeckben magasabb, mint Európa legtöbb városában, 
eléri az összlakosság egy hatodát. 

Érdekes, hogy a Hanza-városokban – ellentétben Itáliával, a Rajna-vi-
dékkel és Németalfölddel, vagyis Európa más városias térségeivel, de akár 
Párizzsal és Londonnal – nem voltak városi plebejus felkelések. Talán 
azért, mert a zordabb körülmények miatt a gazdag „nagyok” kénytelenek 
gazdagságuk egy részét megosztani a szegény plebejusokkal. 

A Német-római Császárságban az uralkodó hamar elveszítette pénzve-
rési monopóliumát. Így Lübeck is saját ezüstpénzveréssel rendelkezett. Az 
1373-ban létrejött vend pénzszövetség egységes pénzt használt. A városnak 
saját aranypénzverése is volt a nagyobb tételekben való vásárlásokra, bár 
a mindennapi forgalomban az ezüstpénzeket használták. A pénzverés a 
város szánmára nyereséggel járt. Mint a középkorban általában, egyszerre 
többféle pénzt is használtak. Ezért már a XIII. században több pénzvál-
tó működött. A lübecki – Witten, Dreilingen és Sehslingen nevet viselő 
– ezüst dénárok és a lübecki arany gulden mellett angol aranypénz (neve 
noble – a korabeli Európa legnagyobb pénzérméje) használata is általános 
volt a Hanza szövetség városaiban. Az ezüstpénzek infl ációját Lübeck sem 
kerülhette el.

Habár a keresztény erkölcs és a kereskedelmi és pénzügyek konfl iktu-
sa végig kísérte a középkort, „a kereskedelmi tevékenység, mivel megfelel 
az emberi kaland- és pénzvágynak” (Pirenne) a Hanza legfőbb gazdasági 
szerepköre. Ma a tengeri szállítás olcsóbb, de lassúbb, mint a szárazföldi. 
A középkorban nem csak olcsóbb, de gyorsabb is volt. A kereskedő sokáig 
együtt utazott árujával. A fordulat, „a kereskedelem forradalma” a XIII. 
században ment végbe – délen és nyugaton hamarabb és következeteseb-
ben, északon és keleten (vagyis a Hanza kereskedelemben) lassabban és 
korlátozottabban. Ennek lényege, hogy a tulajdonos nagykereskedő már 
nem utazik, tevékenységét városi irodájából irányítja, az árut megbízottak 
vagy alkalmazottak viszik: nem egyszer a hajóskapitány, vagy a nagyke-
reskedő rokona. Mindamellett megjelenik a kereskedelemben a biztosítás, 
a könyvelés, a csekk és átutalás, a szakosodás, és persze nem csekély meny-
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nyiségi növekedés. A fordulat oka a népesség és a pénzmennyiség növeke-
dése, az árutermelés és pénzgazdálkodás, munkamegosztás megerősödése 
a gazdaság egészében. Az „utazó kereskedővel” ellentétben az „irányító 
kereskedőnek” komoly tudással kellett rendelkeznie. A lübecki kalmár a 
XIII. századtól már rendre tud írni és olvasni, számolni, beszél latinul és 
esetleg valamely egyéb nyelven. Csak így képes szerződéseket kötni, üzleti 
levelezést folytatni, pontos számvitelt alkalmazni.

A Hanza – a nem túl nagy saját export és import mellett – döntően köz-
vetítő kereskedelemmel foglalkozott. A skandináv országok kereskedelmé-
nek lebonyolításában de facto monopóliummal rendelkezett. Emellett an-
gol, francia és orosz termékek, valamint Afrikából és a Keletről származó 
luxuscikkek kereskedelmében is részt vett. Az orosz prém, méz, viasz fő 
közvetítője Lübeck, riválisa a Német Lovagrend. Jól jellemzik a prémke-
reskedelem méreteit az alábbi adatok. Pszkov városban 1311-ben közel öt-
venezer prémet koboztak el német kereskedőktől. Peterhofban – a novgo-
rodi kontorban – 160 német prémkereskedő tevékenykedett. 1368-ban egy 
Revalból Lübeckbe tartó hajón hetvenötezer szőrmét szállítottak. 1403-ban 
angol kalózok 142 268 novgorodi és pszkovi eredetű szőrmét zsákmányol-
tak, miután kifosztottak két rigai hajót. 1400 körül, Spufford szerint, akár 
évente félmillió prém is lehetett a Hanza összes forgalma. Ez a volumen 
később óhatatlanul csökkent a prémes állatok kiirtása miatt. 

A méhviaszt Königsbergben vásárolták fel, és Brüggébe vagy Angliába 
szállították. Az angol gyapjúkivitel háromnegyedét német kalmárok bo-
nyolították le. Az angol királynak hiteleztek is. 1344-ben II. Edward húsz-
ezer Font kölcsönt kapott. A kölcsönért cserébe újra és újra megvédték ki-
váltságaikat az ellenérdekelt, árumegállító jogát védő Londonnal szemben. 
A svéd vas vásárlója és a svéd udvar és nemesség luxuscikk-szállítója is a 
Hanza. Norvégia gazdasági életének alapja a halexport és gabonaimport. 
A Hanza gyakorta egy tételben előre felvásárolta a halat – ez lényegében 
áruhitelezést jelent. 1446-ban az ország teljes gabonaimportját meghite-
lezte Lübeck, s a törlesztést és kamatot utóbb heringben kapta. Bordeaux-i 
és rajnai, portugál és görög bort, a francia Bourgneouf bányászott kony-
hasóját is északnémet kereskedők viszik. A Dániában és Észak-Németor-
szágban tenyésztett szarvasmarha és ló közvetítője Hamburg, piaca Né-
metalföld. De dán vaj, len és kender a Germán- és Lengyel-síkságról, sőt 
magyarországi ércek is szerepeltek a Hanza áruk között. Régészeti lelet 
utal arra, hogy Lübeck cseh üvegárut importált, s írott forrásból tudjuk, 
Prágában Luxemburgi Károly császár kezdeményezésére irodát nyitott.

Földrajzi szempontból és összefoglaló jelleggel azt mondhatjuk: Észak- 
és Kelet-Európából halat, mézet, viaszt, gabonát, vasat, rezet, borostyánt, 
vadászsólymokat, sört, épületfát, kátrányt, élő állatot, építőkövet vittek 
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Nyugatra. Nyugat- ill. Dél-Európából bort, gyapjúszövetet, posztót, sely-
met, fémárut, rizst, cukrot, szappant, fűszereket (gyakran keleti, ázsiai 
eredetű termékeket) szállítottak keletre, a Balti-tenger térségének skandi-
náv, német, orosz vevőihez. 

Hammel-Kiesow a rendelkezésre álló adatokat elemezve megpróbálta 
számszerűsíteni Lübeck forgalmát. 1379-1384 között évente 62-66 000 
ezer márka súlyú ezüst haladt át a városon. 1368-ban ez az érték százöt-
venezer márka, de nem tudható, vajon valami miatt kivételes esztendőről, 
vagy ezt követő tartós hanyatlásról volt-e szó. 

Lübeck mellett északon Danzig (ma Gdansk), Toruń és Rostock forgal-
ma, a szárazföldi Hanza-városok közül pedig Kölné a legjelentősebb. Ezek 
egyúttal a folyami kereskedés legfőbb városai is.

Az 1346-ból ránk maradt Határozat a novgorodi Hanza kereskedelemről 
című dokumentumból kitűnik, a német kereskedők közötti versenyt (az 
ipari céhekhez hasonlóan) korlátozni igyekeztek, egyúttal törekedtek meg-
védeni a Hanza monopóliumát az orosz riválisokkal szemben. A brüggei 
Hanza képviselet szabályzata (1354-ből) szintén a közösség egészét igyek-
szik megóvni az egyesekkel szemben. Pl. „ha valaki a német jogot lefi ty-
málja, és gőgjében vagy haragjában a kereskedők engedélye nélkül meg-
tagadja” kizárják a jog oltalma alól. A középkori gazdasági életben sohasem 
jutott uralomra kizárólagosan a verseny és a piac logikája. Igaz, ehhez a mai 
(kapitalista) szemlélethez még mindig a távolsági kereskedelem állt a leg-
közelebb. A XI. század elejére létrejött Európában egy kezdetleges, a gya-
korlatból kiinduló kereskedelmi jog – voltaképp nemzetközi szokásjog. Ezt 
váltotta fel az írott jog. A borkereskedelem esetében tudjuk – a fennmaradt 
ún. oleroni tekercsek révén – hogy a francia tengeri jog terjedt el Angliá-
ban és a Balti-térségben is. 

A XII. század új hajója a kogge – 100-250 tonna áru szállítására al-
kalmas. Használata a következő évszázadban vált általánossá. Stralsund 
Hanza város pecsétjén egy ilyen hajó látható. A középkori hajó törékeny jó-
szág. Hosszabb út után a hajókat a szárazföldre vontatták, tatarozás céljá-
ból. A bergeni városjogból kiderül, rendszeresen használtak olyan hajókat 
is, amelyekbe szivárog a víz. Ha csak naponta háromszor kellett kimerni 
a vizet, a hajót még szállításra alkalmasnak tartották. 1400 körül jelent 
meg az új hajótípus, a hulk. Nagyobb és biztonságosabb, mint a kogge. Az 
északi hajózás legnagyobb találmánya az axiális kormány. Fartőkormány-
nak is nevezték. A hajó belsejéből is mozgatható volt. A XV. században 
német nyelvű útikönyvek (Seebuch) segítették a hajósokat. A kereskedő 
hajókon fegyveresek is voltak, ennek létszámát előírták. A Hanza polgárai 
császári engedéllyel (I. Frigyes óta) kardot viselhettek – a fegyverviselés 
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amúgy a középkorban nemesi kiváltság. A Hanza valenciennes-i statútu-
ma a kardviselést kötelezővé is tette. 

A hal a tengerparti népeknek ma is alapvető tápláléka. A középkorban a 
böjti napok magas száma (évente 140-160) is halfogyasztásra késztetett. A 
XIV. században lehűlő éghajlat, a sorozatosan rossz termésű évek is meg-
növelték a hal iránti keresletet. A hal fehérjében gazdag, jól tárolható és 
szállítható. Északon a zsákmány elsősorban hering és tőkehal. Előbbit 
sózzák vagy szárítják, utóbbit szárítják. A halászat jelentőségét mutatja, 
hogy ötven német település kifejezetten halászatból élt, és emellett számos 
nagyobb városban szintén sokak foglalkozása volt. Például Lübecké. A ha-
lászat súlypontja az Északi-tenger és a Scania- vagy Shonen- (mai térké-
peken Skåne-) félsziget - utóbbi legendásan gazdag heringben, és a Hanza 
megszerzi itt a halászat kiváltságát. 1380-ban feltalálták a heringeshor-
dót, ami nem csak tárolást, de szabvány méretet is jelent. Egy érdekes 
adat: a kizárólag Scaniából érkezett heringből Lier városában, nagyböjt 
idején tíz-húszezer darab heringet osztottak ki a szegények között. 

Négy hordó heringhez egy hordó sóra volt szükség. A halászat fellen-
dülésével megnőtt a só iránti igény. A Balti-tenger partján családi gazda-
ságokban sót főztek. A Lübeck közelében lévő Lüneburg mellett a távoli 
Bourgneuf-öböl partján lévő sóbányákból, valamint déli, párolt tengeri só-
ból is importáltak. Irmenauból az Elbán érkezett a só. A XIV. században 
már száz hajóból álló fl otta ment évente Lisszabonba a sóért (du Jourdain 
szerint). A behozott só egy részét – a tetemes hazai felhasználás mellett – 
Norvégiába továbbították. A sókereskedelemben Hamburg és Lübeck ver-
senyzett egymással. 

A kereskedelem mellett egyéb kora kapitalista formák is léteztek – habár 
Északon később és szerényebb méretekben, mint délebbre. 1311 és 1361 kö-
zött Lübeck város tanácsának könyvébe 278 társasági szerződést jegyeztek 
be. Már utaltam Norvégia kapcsán az áruhitelezésre – igaz, ennek méretei 
Kölnben vagy Baselben sokkal nagyobbak voltak. A lübecki tőke talán be-
hatolt a svéd bányászatba, de ez a vállalkozási tevékenység meg sem kö-
zelítette a délnémet városok hasonló szerepkörét. Hamburgban a Weser-, 
Lübeckben és Danzigban a Fugger-bankház működtetett fő képviseletet. 
Ezek augsburgi, később egymással is összefonódó pénzarisztokraták – a 
Hanzának nem volt saját banktőkéje. A ránk maradt Sachsenspiegel: tar-
tományi szokásjogot írásba foglaló joggyűjtemény; ebből tudjuk, hogy az 
uzsorát nem tiltották, a pénzügyeket azonban álcázták. 

A mesterségesen felduzzasztott Wakenitz folyón már a XII. században 
malmok működtek. Ezeket többször bővítették vagy újakat építettek. A ví-
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zikerék a középkor egyik legfontosabb energiatermelője. Lübeck környékén 
elsősorban az őrléshez használták, de később ipari malmok is megjelentek.

Bréma és Hamburg vidékén gyártottak először komlóval készült, ezért 
elálló, szállításra is alkalmas sört. A két város exportált is belőle Német-
alföldre, de hamarosan ott is kiépült a komlót felhasználó saját söripar. A 
Hanza iparára céhszabályzatokból is következtethetünk. Így tudjuk, hogy 
Brémában 8 márka, Lübeckben 30 márka vagyont írtak elő, mint saját 
cipészműhely nyitásának feltételét. (XIV. század). A cél nyilván a mesterré 
válás nehezítése – az ok a piac szűkössége. A danzigi céhszabályzat szerint 
az aranyművesek reggel 5-től este 9-ig kötelesek dolgozni – igaz, éven-
te 141 munkaszüneti nap volt. Braudel szerint, a pestisjárványok okozta 
munkaerőhiány miatt, kb. 1350-1550 között magasak a reálbérek. Később, 
a XIX. század közepéig csökkentek, s csak ezután emelkedtek ismét. Ezért 
a műhelytulajdonosok a bérek maximálására törekedtek. Pl. Lübeckben 
egy borostyán-esztergályosnak 1000 kő fúrásáért legfeljebb 4 Pfenniget 
lehetett fi zetni. A hamburgi halászcéhben évi 7 márka a bérmaximum. 
Mivel a Hanza saját (nem import) hajókat használt, bizonyosan jelentős a 
hajóépítő ipar. Érdekes, hogy ebben az ágazatban, akárcsak a pénzverdék-
ben, nincsenek céhek. 

Egészében azt kell mondanunk, a Hanza városok korántsem rendelkez-
tek olyan súlyú iparral, mint Észak-Itália, Németalföld vagy néhány dél-
német város. 

Kalózkodás és kereskedelem az ókorban és a középkorban gyakran ki-
egészítette egymást. A Hanza a kezdet kezdetétől üldözte az ellenséges 
kalózokat, de maguk a Hanza hajósok is kiraboltak olykor angol, fl andriai, 
norvég, novgorodi hajókat. A kalózkodás csúcspontja a XIV. század előttre 
esik. Kereskedelmi vezető szerepe idején a Hanza már felhagy a kalózko-
dással, sőt inkább maga áldozata külföldi kalózoknak. 1376-ban azért ve-
zettek be egy vámot, hogy abból a kalózok elleni fegyverkezést, védelmet fi -
nanszírozzák. 1401-ben százötven kalózt fejeztek le Hamburgban, hírhedt 
vezetőikkel, Klaus Sörtebeker és Godeke Michel vezérekkel együtt. Ők az 
ún. „szétosztó testvérek”: svéd kalózok, akik eredendően Dánia hajóit foszto-
gatták. Később azonban tengeri rablókká lettek. (Kalóznak azt nevezték, 
aki az adott országgal ellenséges állam hajóit fosztogatta. Akik bármelyik 
hajót megtámadják, nem kalózok, hanem tengeri rablók). A Hanza szívós 
harcokban kiszorította a Balti-tengerről a szétosztó testvéreket. Ők ezután 
a fríz szigeteken vetették meg a lábukat, és az Angliába tartó – Hanza és 
egyéb – hajókat támadták. Miután a Hanza két tengeri csatában legyőzte 
őket, a foglyokat kivégeztette. A szétosztó testvérek elnevezés egyébként a 
zsákmányt egyenlően elosztó gyakorlatukból eredt. A legnagyobb csapás 



86

talán az volt, amikor angol kalózok a La Manche-on elfogták a Bourgneufi -
öbölből hazafelé tartó ötven Hanza hajót – az éves sószállítmányt.

A Hanza külpolitikai történetének talán legfőbb faktora a Dániához 
való viszony. Dánia a XII-XIII. században többször birtokolt német terüle-
teket, 1200 körül még a Baltikum meghatározó hatalma. Ekkor Lübeck és 
Hamburg is többször került dán fennhatóság alá. A függetlenedő és meg-
erősödő Hanza-városok IV. Valdemár dán király hódítási törekvései miatt 
kerültek szembe újból a dán állammal. A harcok 1360-tól érzékeny vesz-
teségekkel jártak: Gotland (Visby városával) dán uralom alá került, s a 
dánok elfogtak egy Hanza-fl ottát. Végül mégis a svédekkel szövetkező liga 
kerekedett felül. Az 1370-es stralsundi békében Dánia elismerte a Hanza 
városok függetlenségét és kiváltságait, kénytelen átengedni a Scania gazdag 
halászterületeit, és az Øresund partján álló erődök is Hanza fennhatóság 
alá kerültek. Az 1397-ben létrejött Kalmari Unió (a skandináv királyságok 
perszonáluniója, belső önállóságuk megtartása mellett) dán kezdeménye-
zésre és dán vezető szereppel. Ez a századfordulón ismét krízist, függést 
hozott. Lübeck dán szférába került Menved Erik király uralma alatt, és 
több Hanza város szemben állt vele. Az Øresund szilárd dán fennható-
ság alá jutott. Az ideiglenes állapotot azonban Lübeck függetlenségének, 
a Hanza szövetségnek és benne Lübeck vezető szerepének helyreállítása 
követte. Pomerániai Erik dán király 1429-ben bevezette a Sund-vámot. A 
döntés és az újabb dán terjeszkedési szándék háborúhoz vezetett, azonban 
a Hanza a vordingborgi békében elérte kiváltságainak újbóli megerősíté-
sét, és a vend városok a Sund vámmentes használatát is. A XV. század kö-
zepének dán-svéd háborúiban a Hanza a gyengébb svédeket támogatta. A 
dán-holsteini konfl iktusokban Lübeck, lavírozva, hol az egyik, hol a másik 
oldalra állt, erőegyensúlyra törekedett.

A Hanza valójában ritkán háborúzott. A konfl iktusok megoldására szí-
vesebben alkalmazott gazdasági eszközöket: a kereskedelmi blokádot (pl. 
Norvégia és Novgorod ellen; Bügge ellen pedig többször is) vagy a vetély-
társak fokozott adóztatását, a kirendeltségek áthelyezését. 

Különleges kapcsolat fűzte a ligát a Német Lovagrend államához. 1190-
ben, a Szentföldön, Akkon ostroma idején, a városkapun kívül, brémai és 
lübecki polgárok Jeruzsálemi Ispotály néven kórházat alapítottak; ebből a 
betegápoló rendből nőtt ki a Német Lovagrend. A keresztes háborúk veresé-
ge után, és a magyarországi megtelepedés rövid kísérletét követően a Lo-
vagrend végül a Balti-tenger délkeleti partján vetette meg a lábát. Államot 
alapított, terjeszkedő politikát folytatott. Egyes Hanza városok a Német 
Lovagrend területén találhatók (Elbing, Königsberg, vagy a livóniai város-
ok: Riga, Reval, Dorpat). Ugyanakkor maga a Lovagrend is kereskedett, 
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néha a Hanza partnereként, gyakrabban riválisaként. 1391-ben a rigai 
érsek és a káptalan egy része Lübeckbe menekült, másik része fogság-
ba esett, miután a Német Lovagrend egyházi szempontból bekebelezte a 
livóniai püspökségeket.

A lübecki történelem érdekes színfoltja: IV. (Luxemburgi) Károly német-
római császár 11 napot töltött a városban. A császár és a császárné két 
különböző palotában volt elszállásolva, melyeket erre az alkalomra egy fe-
dett fahíddal kötöttek össze. A kíváncsi polgárok fi gyelték, mikor megy át 
feleségéhez az uralkodó. Egy éjszaka a császárné kizárta a császárt, s csak 
jóval később, a sok bámészkodó miatt engedte be az uralkodót. 

A város és a fejedelem vagy nagybirtokos földesúr Európa-szerte szo-
kásos kapcsolatát példázza az alábbi eset. Lübeck 1370-ben tizenhatezer 
márkát hitelezett a lauenburgi hercegnek, majd nem sokkal később to-
vábbi huszonhatezer márkát. Ezért a herceg zálogba adta a városállam-
nak Bergendorf és Möll településeket. A herceg utóda azonban fegyveresen 
visszafoglalta a két helyet, anélkül, hogy a kölcsönt visszafi zette volna. 
Lübeck beletörődött a veszteségbe. 

A források lehetővé teszik, hogy ha csak érintőlegesen is, bepillantsunk 
egy-két lübecki polgár életébe. Alig akad több generációs sikertörténet: csa-
ládok felemelkednek és eltűnnek, az utód nem feltétlenül képes az előd ál-
tal felhalmozott vagyon megőrzésére és gyarapítására. Betram Mornevegs 
a sikeres bevándorló példája: Angliából költözött Lübeckbe. Meggazda-
godott, a város tanácsura és mecénása lett – valószínűleg minden idők 
leggazdagabb lübecki polgára. A XIV. században két testvér, Hildebrandt 
és Sievert Veckinghausen megpróbált betörni a velencei piacra „fűszerért 
szőrmét” ajánlattal. Hildebrdandt kölcsönt adott Luxemburgi Zsigmond-
nak, de a császár nem fi zette vissza adósságát. A fi zetésképtelenné vált 
kereskedő a brüggei börtönben kötött ki. Óvatosabb fi vére, Sievert Lübeck 
tehetős patríciusa lett. Herman Wittenborg cégalapító, lübecki vállalata 
évente 22 000 prémet vett meg. Textil- és viaszkereskedelemmel, ingat-
lanügyekkel is foglalkozott. Johann Wittenborg üzleti könyvei az utókorra 
maradtak, a történészek nagy örömére. A kereskedő Johann, mint hadve-
zér csatát vesztett Dánia ellen, ezért 1363-ban a lübecki piactéren kivégez-
ték. Érdekes, hogy a Hanza nem ismerte az itáliai városokra oly jellemző, 
gazdag családok közötti tartós viszályokat .

A Hanza szövetség sikertörténete sem tartott örökké. Nem gyors és lát-
ványos bukás vetett véget a Hanza vezető szerepének, hanem fokozatos 
hanyatlás és súlypont-áthelyeződés. A hanyatlásban szerepet játszott az 
északi nagyhatalmak, Oroszország és Svédország felemelkedése. Az oro-
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szok 1494-ben bezárták a Hanza novgorodi kereskedelmi telepét. Ugyan-
ebben az évben a Fuggerek a kereskedelemben is behatoltak a Balti-ten-
gerre. Az 1516-os orosz-dán szövetség újabb csapás a Hanzára, egykori 
novgorodi pozícióikat dán kalmárok szerzik meg. Az angol és holland hajók 
mind nagyobb szerepet játszottak a korábban kizárólagos Hanza vizeken, 
és egyre inkább lebírhatatlan versenytársat jelentettek. Az atlanti keres-
kedelem és halászat mind nagyobb szerepet játszott a Világgazdaságban, 
viszont az északi kereskedelem súlya csökkent. Talán a túlhalászás kö-
vetkeztében, eltűntek a heringek a régi Hanza halászó vizekről. Braudel 
megállapítása szerint, a tűzfegyverek elterjedése olyan mértékben növel-
te a hadseregek és háborúk költségeit, hogy ezt csak a nagyobb országok 
tudták vállalni, a városállamok mind kevésbé. Nem csak a Hanza szere-
pe csökkent hollandokkal, angolokkal, svédekkel, oroszokkal, dánokkal 
szemben. De a Hanzán belül is veszített jelentőségéből Lübeck, miközben 
nőtt Danzig, Hamburg szerepe. A Hanza utolsó tanácskozásán, 1669-ben 
már csak öt város képviseltette magát. Az egykori Hanza városok többsége 
ma is jelentős település, egy részük fejlett és gazdag metropolisz (pl. Bré-
ma, Hamburg, Köln) vagy legalábbis fontos nagyváros (Lübeck, Krakkó, 
Gdansk, Riga, stb.). Mai fontosságukat azonban nem a kereskedelem és a 
halászat, hanem az ipar s még inkább a modern szolgáltatások adják. 

A Hanza szövetség együtt, és legtöbb tengerparti tagja külön-külön is a 
tengeri hatalom és tengergazdaság, vagyis a kikötő típusú állam mintája, 
középkori folytatója. A középkori városi kormányzás a modern jogállamot 
előlegezi meg: ennek a Hanza ligája szép példája. A Hanza teremtett elő-
ször tartós tengeri civilizációt a Mediterráneumtól északra. Ugyanakkor 
érdekes, hogy a Hanza nem vagy alig vett részt a XIV-XV. század művé-
szet- és tudománytörténetében: erre már nem jutott demográfi ai és gazda-
sági ereje. 
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