
Zsigmond király honvédelmi politikája. 

(Második közlemény.) 

III. A zsoldosság kezdete. 

Az előző fejtegetések során láttuk, hogy mindazok a 
kísérletek, melyek a X1Y. század végétől kezdve a megyei 
szervezetben élő kis- és középbirtokos nemesség, mint rend 
harcképessétételére történtek, végeredményben mind kudar-
cot vallottak e társadalmi osztály megmásíthatatlan demili-
tarizáltságán. A fenyegető török- és huszitaveszedelem így 
arra késztette az uralkodót és a vezető köröket, hogy a köz-
nemességgel való szívós próbálkozás mellett, az ország meg-
védésének hathatósabb biztosítékait felkutassák. Egyedül a 
köznemességre utalva, a magyarság már a XV. században 
elbukott volna a török elleni küzdelemben s a hódoltságnak 
egy évszázaddal való meghosszabbítása a szerbek, bolgárok 
és bosnyákok sorsára juttatta volna Szent István nemzetét. 
A XA . század magyar önvédelmi harca a nagybirtok és a 
kereteiben élő társadalom örök dicsősége marad:1 a hatalmas 
nagyuraké, akik óriási birtokaik jövedelmének jórészét sere-
gek felszerelésébe, végvárak őrízésébe ölték, a harcos fami-
liárisoké. akik uraik vezetésével mint hívatásos katonák hul-
latták vérüket s nem utolsósorban ia jobbágyságé, melynek 
verítékes munkája a nemzeti önvédelem gazdasági alapját 
biztosította. A forrásanyag azt bizonyítja, hogy a magyar 
hadrendszernek ezen a nemesi felkeléssel ellentétes pólusán 
nemcsupán hívatásos harcosok, de kifejezetten zsoldosok 
állottak. 

A tudományos irodalomba is útat találó közfelfogás 
szerint, a zsoldosság pénzszolgáltatás ellenében történő kato-
náskodást jelent, melyre elsősorban idegen, hazátlan elemek 
vállalkoznak. Kétségtelen, hogy a magyar középkorban már 
jóval Mátyás király kezdeményezése előtt, szerepeltek oly 
katonák, akikre ez a közkeletű meghatározás minden ellen-
mondás nélkül ráillik. A XI. század trónviszályaiban kétség-

1 Deér: A magyar nemzeti öntudat kialakulása (1936) 16. kk. 
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kívül fizetett, idegen harcosok is résztvettek,2 nagyobb sze-
rephez azonban csak a XII. század folyamán, főleg II. Ist-
ván korától kezdve jutottak, aki bizánci háborúját az auli-
cusok phallanxai mellett, 600 „frank" zsoldossal vívta meg.3 

Bár bizonyos hadi vállalkozásokban állandóan találkozunk 
velük, nagyszámban való felhasználásukra a XIV. század 
derekáig nincs bizonyítékunk. 1343-ban értesülünk először 
arról, hogy az uralkodó „pro stipencliariorum sumptibus" 
rendkívüli adót vet ki a városokra.4 Az ilyirányú fejlődésnek 
kétségkívül a nápolyi hadjárat adott nagyobb lendületet, 
melyben német, lombard és délitáliai zsoldosok nagy szere-
pet játszottak." 1330-ben Nagy Lajos ugyancsak „pro stipen-
di ariis" adóztatja meg a városokat,6 sőt a nápolyi tervek fel-
adása utáni időben is, elsősorban a Velence elleni háborúk-
ban alkalmazott német zsoldosokat, akiket Küküllei szerint 
különösen kedvelt.7 De a királyi várak, elsősorban a határ-
várak őrzésére is igénybevette ezt a katonaelemet, így pél-
dául a Havaselvi határon épített fij erőd védelmét angol 
ballistariusokra bízta8 s minden valószínűség szerint zsoldo-
sokkal rakta meg az erdélyi királyi várakat is.9 Ily előzmé-
nyek után nem csodálkozhatunk azon, hogy a Magyar-
országon ellenszenvvel és gyanakvással fogadott Zsigmond 
sem nélkülözhette az idegen fegyveres erő támogatását.10 

Uralkodásának végefelé veszedelmesen elszaporodnak az ide-
gen zsoldosok, különösen az ország nyugati részében. 1411-
ből ismerjük egy német zsoldos kapitánynak a királyhoz 
intézett levelét, melyben elmaradt bérét követeli, s neki for-
málisan hadat iizen,11 1437-ben pedig a nádor figyelmezteti 
a soproniakat, hogy vigyázzanak, mert Nagymarton környé-
kén zsoldosok garázdáikodnak.12 Feltűnik tehát Magvar-

2 BKK LVIII ed. Flor. II 178—176. 
3 LXYIII u. o. 209—210. Már előbb, 1116-ban szerepeltetett a király 

zsoldosokat. Cosmas í r ja a magyar—cseh találkozással kapcsolatban, 
hogy István tábora őrzésére tres armatas hospitum legiones rendelt ki 
(Chronica Boemorum III 42 SS rer. Germ. ed. Bretholz 1925, 216.), eze-
ken pedig Freisingi Ottó alapján (hospites, qnos nunc solidarios dici-
mus: Gesta Friderici I 32) zsoldosokat kell értenünk v. ö. Schiinemann, 
Die Deutschen in Ungarn (1923) 121. 

* Fejér: IX/1, 111. 
5 Unman: MT III1 42, 45, 49. 
6 Fejér: IX/1, 767. 
7 cap. XVII Sehwandtner SS I 187. 
8 cap. XXXVIII u. o. 195. 
9 Az erdélvi királyi várak őrzésének céljaira foglalta le a Barca-

ság egyházi tizedének negyedrészét: Zimmermann— Werner: II 187. 
l u Pl. 1585-ban János mazóvai hercegtől {Fejér: XI1, 96), 1585-ben 

Sternberg Jánostól fogad zsoldosokat, mégpedig kifejezetten a magyar 
lázadók ellen (Fejér: XI8, 177). 

11 Házi: 1/2, 44. 
12 n. o. 142. 



országon is a gazdátlan, fizetetlen s éppenezért fosztogató 
zsoldos típusa s bár szereplésük méretei nem is érik el a 
francia, vagy az itáliai mértéket,13 a jelenségek párhuzamos-
sága mégis nyilvánvaló. Ezeket a gazdátlan hadakat valami-
képen foglalkoztatni kellett nálunk is. 1437-ben Sopron pa-
rancsot kap a királytól, hogy a rendkívüli adó címén neki 
járó 1000 forint ellenében vásároljon Bécsben három gályát, 
melyeken a pozsonyi főispán a táboriták kapitányát, talán 
magát Giskrát, embereivel együtt Nádorfehérvár alá vitet-
hesse.14 Bár kétségtelen, hogy az idegen zsoldosság igénybe-
vétele a XII. század óta állandóan összefüggött a magyar 
hadrendszer válságaival s a XIV. század vége óta egyike 
volt azoknak a módoknak, melyeknek felhasználásával az 
uralkodók a köznemesi demilitarizáció révén előállott héza-
got kitölteni iparkodtak, az idegen katonaság jelentőségét 
Mátyás korát megelőzően túlbecsülnünk mégsem szabad. 
Nagy Lajos példája mutatja, hogy várvédelmen kívül, első-
sorban külháborúkban jutottak szerephez s lényegében ily 
feladatokat bízott rá juk Zsigmond is. Más vonatkozásban 
nagyobbszámú idegen zsoldosság felhasználásáról alig hal-
lunk. ami az országlakók érthető ellenszenvén kívül, első-
sorban azzal magyarázható, hogy az országban is bőségesen 
akadt elegendőszámú és az idegenekkel teljesen egyértékű 
zsoldos. 

Ez a magyar zsoldoskatonaság a XV. század elején sem-
miben sem különbözik az általános egykorú európai típus-
tól. Ha azonban eredetét és fokozatos kialakulását megér-
teni, társadalmi hátterét megrajzolni kívánjuk, függetleníte-
nünk kell magunkat a zsoldosságnak közkeletű és korántsem 
találó meghatározásától. Történeti értelemben ugyanis a 
„solidarius", vagy „stipendiarius" nem jelent okvetlenül 
pénzzel fizetett, mindenre vállalkozó hazátlan katonát; nem 
is szükségképen a pénzgazdaság korának harcosa, hanem 
feltűnik kifejezetten terménygazdasági korszakokban is, 
anélkül, hogy nem pénzzel, hanem természetbeni javakkal 
való díjazása életformájának lényegén változtatna. Schmidt-
henner meghatározása szerint, zsoldoson oly hívatásos kato-
nát kell értenünk, aki bárminő javadalmazás ellenében tobo-
rozható, az állam részére hadi szolgálatot előre megszabott 
ellenszolgáltatás fejében vállal, anélkül azonban, hogy az 
illető országban pontosan körülírt közjogi helyzettel rendel-
keznék.15 A pénzzel fizetett zsoldos csupán e katona típus 

13 Delbrück: id. m. III 527 kk. 
14 Házi: 1/3, 142: szerepükre a Száva mentén: Tóth Zoltán id. m. 

54 v. ö. 1459: III. (CJ I 280). 
15 Europäische Geschichte und Söldnertum 1 kk. 



végső kifejlődése. Ehhez a lényegében helytálló meghatáro-
záshoz, annak szellemében és a magyar viszonyok ismereté-
ben csupán két kiegészítő megjegyzést kívánok fűzni: 

1. A zsoldos katonai szolgálatát nem közvetlenül az ál-
lam veszi igénybe minden esetben, hanem erre sor kerülhet 
magánosok közjogijellegű hadi kötelezettségének teljesítésé-
nél, sőt attól függetlenül, egyéni érdekből is. 

2. Bár a zsoldosviszony lényege az önkéntes szegődés és 
szerződés felbonthatóságának mozzanata, a zsoldos és foglal-
koztatója között bizonyos esetekben az ellátáson és kész-
pénzfizetésen túl bizonyos etikai (hűségi) kapcsolatok is 
szövődhetnek. 

A zsoldosságnak ezt az értelmét kell szemelőtt tartanunk 
akkor, amidőn a XV. század folyamán már pénzzel fizetett 
magyar zsoldoskatonaság kialakulását röviden ismertetni 
akarjuk. A korai magyar középkor, értve ezen a XI—XII. 
századot, sőt részben a XIII.-at is, ismer hívatásos katoná-
kat. de — az előbb tárgyalt külföldiek kivételével — nem 
zsoldosokat. A várjobbágvok, az exercitualisok. határőrök, 
székelyek, besenyők, kunok, szepesi lándzsások, liptói és tu-
róczi jobbágyfiuk elsősorban katonák ugyan, de mivel mind-
annyian körülírt jogokkal rendelkező testület tagjai, akik-
nek közjogi helyzete világos, zsoldosoknak semmiképen sem 
nevezhetők. Ez már azért is elhibázott volna, mert ezek a 
hívatásos katonák mindenekelőtt a királyt szolgálják s a 
koronához való viszonyukon csak az uralkodói kegy, nem-
pedig saját elhatározásuk változtathat. A patrimoniális ki-
rályság hadszervezete a XII. századig zsoldosellenes jellegű 
s csupán a királyi kíséret alsóbb rétegében, továbbá a 
katonaállításra kötelezett egyházi és világi nagybirtok mile-
seiben láthatunk oly harcosokat, akikre a szónak termény-
gazdasági értelmében ráillik a zsoldos elnevezés. Ez a híva-
tásos katonaság azonban sokkal kisebbszámú, semhogy a 
későbbi viszonyok kialakulását egymagában megmagyaráz-
hatná. A magyar zsoldosság akkor született meg. amidőn az 
előbb felsorolt hívatásos katonák régi közjogi adottságuk-
ból kikerülve, a központi hatalom és a nagybirtok szolgála-
tába lépnek. Az elzsoldosodási folyamatnak tehát két köz-
pontja van: a királyi udvar és a nagybirtok. 

A harcos elemeknek régi „conditio"-jukból való kiemelé-
sét a királyság indítja meg, a királyi szerviensek társadal-
mának megteremtésével. Áz az első fejezetben jellemzett 
uralkodói törekvés, hogy a társadalomnak minél több 
harcraképes egyén álljon tetszésszerint rendelkezésre, még-
pedig közvetlenül királyi vezetés alatt, elsősorban a hívatá-
sos katonákra, főleg a jobbágyokra irányult. Amilyen mér-
tékben növekedett a XIII. században a jobbára közszabad 



eredetű és szerviensi jogokkal rendelkező, de végeredmény-
ben harcraképtelen elem létszáma, abban az arányban vált 
fokozatosan értékessé a király számára az a tényleges 
katonaréteg, mely a hadakozást foglalkozásszerűen űzte. A 
szükséglet nagysága magyarázza, hogy a XIII. században az 
addig is hivatásszerűen katonáskodó elem hadi készsége fo-
kozódik, azaz a királyi szolgák, majd köznemesek társadal-
mán belül a többség demilitarizációja mellett, a kisebbség 
erőteljes militarizációja mutatkozik. A nemességnek ez a 
megoszlása világosan kiolvasható a XIII. századi törvények-
hői. az Aranybullától kezdve ugyanis a hadi vonatkozású 
cikkelyek sajátos kettősséget mutatnak. Az első fejezetben 
kifejtettek után egy pillanatig sem lehet kétséges, hogy a 
szerviens-kisnemesek többsége csak azért iparkodott had-
kötelezettségét a védekező háborúkra és a közvetlen királyi 
vezetés eseteire korlátozni, mivel minden háborútól irtózott. 
Ezzel a lelki beállítottsággal viszont semmiesetre sem egyez-
tethetők össze a törvények és kiváltságlevelek azon rendel-
kezései, melyek a királyt külháborúba követő szerviensekre, 
nemesekre vonatkoznak, s akik ennek fejében a királytól 
zsoldot kapnak. Ezeket az intézkedéseket mármost nem sza-
bad úgy értelmeznünk, mintha a háborútól húzódó nemes 
rögtön zord harcossá vált volna, mihelyt a király hadba-
szállásáért ellenszolgáltatást ígért neki, hanem kizárólag 
úgy, hogy a demilitarizált többség mellett a nemességnek 
valóban harcos része, a helyzetet kihasználva, zsoldos szol-
gálatot vállalt és ezt a jogát törvényben is biztosította. így 
már a XIII. századi Magyarországon adva voltak a katonai 
szellem hanyatlásának és a műveltségi diszharmóniának a 
zsoldosság kialakulására oly kedvező indítékai.16 Ezek a 
külföldön is hadakozó zsoldosok legnagyobbrészt nemesek 
s már az Aranybulla korában „pro pecunia" követték az 
uralkodót17 s bár a királyi udvarban feltételezhetünk az 
előkelő milesek. invenisek, familiárisok mellett oly szegé-
nyebb vitézeket is, akiket a királyi asztal tartott el s „akik 
csupán abban különböztek a zsoldosoktól, hogy bérüket ter-
mészetben s nem pénzben kapták",18 az ilyen nemesek kato-
nai szolgálatának megváltása az egész XIII. század folyamán 
pénzben történt.19 A királyok katonai kíséretét, továbbá vá-
raik állandó őrségét, a legelőkelőbb réteg kivételével, a XIY. 
században már zsoldosok alkották, akár természetben, akár 
pénzben kapták is a járandóságukat. 

16 Schmidthanner id. ért. 6 kk. 
17 VII § (Enchiridion 136—137). 
18 Váczy: Királyi szerviensek stb. 40—41. 
19 1267 és 1291 : X (Enchiridion 169, 188). 



Lényegében ugyanezt látjuk, a zsoldosság másik kijege-
cesedési pontján, a nagybirtok esetében is. A nagybirtok 
kezdettől fogva rendelkezett hívatásos milesekkel, akikben 
a királyi kíséret alacsonyabb rétege és a tisztségviselők 
vitézei mellett, a zsoldosság tulajdonképeni magvát kell lát-
nunk. A magánhatalmak rendelkezésére álló zsoldosság 
nagyarányú megnövekedése azonban itt is a régi királyi 
szervezet hívatásos katonanépeinek felszívására vezethető 
vissza. Az előző fejtegetések során több példát idéztünk an-
nak szemléltetésére, hogy miképen válik a várjobbágy co-
mesének szerviensévé, familiárisává20 s követi dominusát, 
mint annak katonája. De a régi vármegye felbomlása csak 
egyik forrása magánhadseregek nagyarányú szaporodásá-
nak; a másik — ugyanúgy mint a királyi zsoldosok esetében 
láttuk — maga a nemesség, annak harcos rétege volt. Azok a 
katonai hívatású szerviensek, kisnemesek, akik a harciatlan 
tömeggel ellentétben külháborúkba is követték a királyt, 
más vonatkozásban sem ragaszkodtak a kiváltságok betűjé-
hez. Míg a nemesség zöme kitartott a közvetlen királyi ve-
zetés elve mellett, addig ezek a hívatásos katonák nyitva-
hagyták a lehetőségét annak, hogy valamelyik báró zsold-
jába álljanak.21 Egészen kétségtelen, hogy már a XIII. szá-
zadban is sokkal nagyobb vonzóerőt gyakorolt a nagybirtok 
a fegyverforgatásból élő népelemre mint maga a központi 
hatalom. Míg a király külháborúkon és várvédelmen kívül 
alig tudta hasznukat venni, addig a nagybirtok katonaállí-
tási kötelezettsége s — a közbiztonsági viszonyok ingatag-
sága miatt — önvédelmi szüksége22 biztos kenyeret adott ne-
kik. Ezek a zsoldosok a XIII—XV. században kizárólag mint 
familiárisok léptek a dominus szolgálatába,23 azaz szolgála-
tuk szabad szegődésen és annak felbonthatóságán alapul. 
Szekfű Gyula alapvető megállapításai után nem lehet célunk, 
hogy a familiaritás lényegét részletesen megvilágítsuk, csupán 
azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy a familiáris hűbéresnek nyu-

20 L. az előző fejezet 141. jegyzetét. 
21 1275. szlavón törvény: ita tarnen quod iidem cum baronibus* 

quibus voluerint, exercituandi liberam habeant facultatem (Smiciklas: 
VI 26). 

22 Nemcsak a liatalmaskodásokra gondolunk itt. hanem a határ-
széli birtokosok önerejükből való védekezésére betörő ellenségek ellen. 
1398-ban a Szécsiek és az Alsólendvai Bánffvak valóságos katonai szö-
vetséget kötnek birtokaik védelmére s megállapodnak aljban, hogy Mura-
szombat melletti kúriájukon, továbbá birtokaik egyéb pontjain í jas 
lovasokat tartanak (Zala vm okit. II 275). 

23 L. az előző fejezetben elmondottakat. Zsigmond parancsot intéz-
vén a velenceiek ellen harcoló nagyszámú seregéhez, azt egvszerűen 
familiaribus et gentibus fidelium nostrorum virornm magnificornm 
Nicolai de Marchal . . . et Panli Chwpor . . . in partibus Ttaliae consti-
tutis címezi (Zichy VI 183—184). 



gati értelemben — a szó alkalmazásának pedig csakis így 
lehet értelme — semmiképen sem nevezhető. A törzsökös 
magyar területeken nem birtok ellenében teljesít urának 
szolgálatot,24 hanem az esetleges birtokadomány, éppenúgy 
mint a királyi szervienseknél, csak „recompensatio"-ja a 
már szerzett érdemeknek. A hűbériség dologi mozzanatai itt 
és ott egyaránt hiányoznak s az egész intézmény nem a ki-
alakult hűbérrendszerrel, hanem az ógermán Gefolgschaft-
tal rokon. A familiaritás az egész magyar középkor folya-
mán nem részesült közjogi elismertetésben s miután nemes és 
nem nemes elemeket egyaránt tartalmazott, tökéletesen illik 
rá mindaz, amit a hadtörténeti kutatás a nyugateurópai 
zsoldos életformájának jellemzőjeként megállapított. Bár a 
szegődés a felek szabad akaratától függ s elvben bármikor 
telbontható. a familiáris sohasem éri el az itáliai zsoldos-
lelkiség erkölcsi mélypontját. Okleveleinkben lépten nyomon 
több nemzedéken át egy dominust szolgáló családokról ol-
vasunk. familiárisokról hallunk, akik a végsőkig kitartanak 
bukott uraik mellett,25 az az archaikus hűségeszmény, mely 
a királyi kíséret tagjait az uralkodóhoz fűzte, megtalálható 
a patrimoniális magánhatalmak házi népénél is.26 A ragasz-
kodás kölcsönös s ez nem jeleni kevesebbet, minthogy ez a 
legnagyobbszámú, legértékesebb és amellett túlnyomóan ma-
gyar katonaelem megélhetési érdekeivel egybehangzón lel-
kileg is az állami és társadalmi élet egyetlen tényezőjének, 
a nagybirtoknak az oldalán állott a későközépkor századai-
ban. 

Ha a királyi szó valamely tisztségviselőt, vagy nagy-
birtokost fegyverbeszólított, a parancs egyben szerviensei-
nek. familiárisainak is szólott. Az okleveles anyagból egész 
világosan kiderül, hogy a dominus saját költségén vett részt 
a háborúban s a XTII—XIV. század folyamán a király ré-
széről semmiféle ellenszolgáltatásban sem részesült s leg-
följebb utólag kapott érte adománybirtokot. De vájjon minő 

24 A hűbériség hazája ugyanúgy, mint a királyi adományrendszer-
nél láttuk, ez esetben is a délvidék, ahol sok esetben előzetes birtok-
adományon alapul a serviens szolgálata: pl. 1434-ben két familiáris azon 
feltétellel kap a dominustól birtokot ut dum et quando domini nostri 
vei nobis necesse fuerit, cum duobus equis in servitiis nostris sint 
prompti et parati (Blagay 525). 

Sinkooits: id. m. 59 kk. 
-r> A familiárisoknak uraikhoz intézett leveleiben ily fordulatokkal 

találkozunk: salutem et debitum famulatum usque vitám meara (Temes-
megye IV 500); midőn a Subichok 1512-ben megajándékozzák familiáriu-
sukat Bogdán Péter almissai grófot, úgy beszélnek róla, mint ahogy 
a magvar király szólt a XIII. században tekintélyes báróihoz: quod 
etiam alii nobis servientes ac sub nostra dominatione barones constituti 
ad tot servitia et maiora magis et magis corda erigant f ide l i ta t i s . . . 
(Smiciklas: VIII 59). 



terheket rótt rá ez a kötelezettség a kíséretében harcoló fa-
miliárisokkal szemben? A legkorábbi adatok azt bizonyít-
ják, hogy a magánszerviensek kezdetben „stipendium" címén 
meglehetős változatos ellenszolgáltatásokban részesültek, élel-
met, ruhát, lovat, fegyvert kaptak uruktól s az ellátásnak 
ez a módja még a XV. században is felbukkan.27 Ezzel pár-
huzamosan viszont a pénzzel való díjazás is korán meghono-
sodik; egy 1230-ból való végrendelet az úr szervienseinek 
évi pénzzsoldjáról intézkedik,28 a tatárjáráskori nagybirtok 
pedig külföldi értelemben vett, tehát nyilván pénzzel fize-
tett stipendiáriusokat bocsátott a király rendelkezésére.29 A 
XIII. század végétől kezdve a királyi oklevelek megemlé-
keznek az armata famíliák díszes fegyverzetéről s azokról 
a tekintélyes kiadásokról, melyeket az ilyen felszerelés je-
lentett a dominus erszénye számára. Nagymartom Miklós 
1352-ben „in propriis sumptibus et expensis, honestis hunga-
ricae gentis natione secumducta" vett részt Lajos király lit-
ván hadjáratában;3 0 egy évvel később azonban, éppen a had-
járattal kapcsolatos kiadásaira hivatkozva, 60 talentumot 
vesz kölcsön Izrael pozsonyi zsidótól.31 E kiadások pedig 
aligha szorítkoztak kizárólag a kíséret felszerelésére és ellá-
tására. Egy XIV. század elejéről való délvidéki oklevélben 
már elvként halljuk, hogy „saera scriptura testanie nemo 
propriis tenetur militare stipendiis",32 a szolgálat és az ellen-
szolgáltatás összefüggésének tudata beveszi magát a kor-
szellembe, nemesek szegődnek szomszédjaik szolgálatába 
stipendiumért,33 ami aligha lehetett más, mint pénz. A nagy 
fordulatot a természetbeni ellátásról a pénzfizetségre való 
áttérést és ezzel a familiáristársadalom teljes elzsoldosodását, 
belső gazdasági okokon kívül elsősorban a nápolyi hadjára-
tok s általában az itáliai hadviszonyokkal való megismerke-

27 Váczy: Szerviensek stb. 37, Sinkovits id. m. 41. 
28 duobus servientibus meís solvat stipendium suum, Martino sci-

licet dimidiam maream ct alteri fertonem et unciám (Zala vm. okit. 
I 5—6). 

29 Rogerius szerint a főpapok és bárók által kiállított sereget zsol-
dosok alkotják. A király felszólítja az országnagyokat, hogy haberent 
suos stipendiaries milites preparatos (cap. XVI Endlicher 265), majd 
megparancsolja nekik, ut cpiilibet aggregata sibi militia redirit ad ip-
sum (XVI u. o. 266). Kétségtelen, hogy mindkét hely ugyanarra a se-
regre vonatkozik, s az utóbbi említett militia zsoldosokból áll, akikben 
természetesen nem ad hoc toborzott idegeneket, hanem magyar szervi-
enseket kell látnunk, akiket a magyar viszonyokkal kevésbbé ismerős 
Rogerius egészen magátólértetődően stipendiariusoknak nevezett. Tudó-
sítása így a „bandériumok" árpádkori szerepének egyik legfontosabb 
dokumentuma. 

30 AO V 576—577. 
31 AO VI 45. 
32 1512: Smiciklas: VIII 309. 
33 1339 AO III 599—601. 



dés idézte elő. Bár Lajos király idegen zsoldosokat is fog-
lalkoztatott, seregének zömét mégis báróinak familiárishada 
alkotta. Ezek a harcosok terménygazdasági fokon már rég-
óta zsoldosok voltak s most hosszú évekre34 német és lom-
bard stipendáriusok mellé kerültek, velük, vagy ellenük har-
coltak, az áthasonulásnak tehát szükségképen be kellett kö-
vetkeznie, már azért is, mivel a természetbeni ellátás az ide-
gen környezetben lehetetlenné vált: Kükülleinél olvassuk, 
hogy Lackfi Miklós és Pál „vix cum quinquaginta stipen-
diariis hungaris" foglyul ejtették larantoi Lajos százhúsz 
zsoldosát.35 A XIV. század derekáról ismerünk egy magyar-
országi és magyar neveket tartalmazó zsoldjegyzéket, mely 
szerint egy katona, nyilván nehéz lovas, havi 7 V2 forintot 
kapott, ugyanannyit mint bármelyik itáliai kollégája ebben 
a korban.00 Az európai- és a magyar familiáris-zsoldosság 
azonosságát a magyar csapatok XIV. századi itáliai szerep-
lése is igazolja. Egy magyar főispán, Morócz Simon vezeté-
sével hétezer ember indult 1360-ban az egyházi állam segít-
ségére, tehát a sereg legalább is jelentékeny részében a vezér 
bandériumának familiárisaiból állott. Zsoldos mivoltuk ki-
világlik az eseményekből: midőn Albornoz bíbornok nem 
tudta őket megfelelően fizetni, szétszéledtek, egyrésziik Vis-
conti Barnabás, másrészük a szicíliai király szolgálatába 
szegődött.37 Anélkül, hogy a Toldi-kérdéshez érdemben 
hozzászólni kívánnék, rá kell mutatnom egy összefüggésre. 
Toldi köztudomásúan 1354-ben pozsonyi alispán és várnagy 
volt, tehát nyilvánvalóan előkelő nemes familiárisa a megye 
akkori főispánjának. E tisztségben pedig 1351—1360 között 
azt a Simont találjuk, aki az 1360-i expedíció vezére volt. 
Toldi tehát Moróc Simon famíliájához tartozott s e minőség-
ben kisérte el urát itáliai hadi vállalkozásába s a kor szo-
kása szerint, egész bizonyosan ő is vitt magával familiáriso-
kat, urához való viszonyából következtethetőleg nagyobb 
számban. Ez a familiáris kíséret lehetett a magja az Alba 
Societas magyar részének, melyet Mályusz találó becsléssel 
1600 főre tesz. A familiáris kapcsolat megállapítása a vezér 
és Toldi között, Szekfű feltevését támogatja, aki az itáliai 
magyar zsoldosokban egy-egy dominus köré csoportosuló 
familiárisokat lát.38 Az Alba Societas megalakulása, a benne 

34 Pl. 1550-ben Lajos király kitünteti Lackfi István egy familiári-
sát, aki ura kíséretében, de a királv szolgálatában négy évig hadakozott 
Nápolyban (AO V 411). 35 Kükül lei: cap. XX (Schwandtner SS I 184). 

36 Zichy XII 28; Mályusz Elemér: A Toldi monda történeti a lapja : 
Hadtörténelmi Közlemények XXV (1924) 10. 

37 Poór: MNT III 261. 
38 Szerviensek és familiárisok 52, 5. jegyzet, Mályusz id. ért. 9. 



szereplő angol és magyar zsoldosok szerződtetésének egysé-
gessége, azt bizonyítja, hogy a magyar familiáris mint híva-
tásos katona a többi itáliai zsoldossal egy értékűnek tekinte-
tett és azoktól a fizetés módjában sem különbözött. 

Csak ezek az itáliai hatások, a zsoldosság nagy köz-
pontjával való személyes megismerkedés, magyarázhatják a 
XIV. század végén előtűnő következetes pénzfizetési gya-
korlatot, sőt a zsoldösszeg állandósulását is. A 90-es évektől 
kezdve a familiáristársadalomban szunnyadó zsoldos ösztö-
nöknek a török háborúk megindulása biztosítja a teljes ki-
bontakozást. Ezekben a hosszú idő óta először élet-halálra 
menő harcokban a köznemesség katonai dilettantizmusa 
nemcsupán a magasabb kormányzati tényezők előtt vált 
nyilvánvalóvá, hanem őket a csatatérről ismerő familiárisok 
előtt is: kiérlelte bennük szolgálatuk nélkülözhetetlenségé-
nek tudatát, felfokozta ezzel anyagi igényeiket. 1391-ben 
Perényi Miklós szörényi bán „quibusdam nobüibus in par-
tibus Ulis existentibus" sóban vagy pénzben salariumoi kér 
a királytól s egyben figyelmezteti a zsold elmaradásának 
veszélyes következményeire.39 Az egyik földesúrnak a hatá-
ron levő várát a csehek 1399-ben elfoglalják, mire egyik ne-
mes familiárisát, annak visszavételére utasítja. Az illető eleget 
is tesz a parancsnak s a harc során három szerviensét veszti 
s azonfelül még 4000 forintot is elkölt erre a vállalkozásra.40 

A katonai szükségletnek a polgárháborúkra, török hábo-
rúkra. és a köznemesség harcraképtelen voltára visszamenő 
megnövekedése, óriási teherpróbára teszi a nagybirtok 
anyagi erőit. A főméltóságok állandó és nagyszámú fegyve-
res kíséretet, valóságos sereget tartanak. Stibor vajdáról ol-
vassuk, hogy mérhetetlen sokaságii hadi népét állandóan 
,,more execituantium" táborban tartotta41 s körülbelül ezt 
látjuk a többi nagyúrnál is. Csak maga a felszerelés óriási 
összegeket emésztett fel; hiszen a XV. század elején egy fel-
szerelt ló értéke 6 forintra rúgott42 s egy harcos csupán íjra 
és lándzsára 1 forintot kapott urától. De ezenfelül ott volt 
még a tulajdonképeni zsold, melyben ekkor már a harcos 
familiárisok igen nagy többsége részesült. Stibor vajda előbb 
emlegetett hatalmas serege pénzzel fizetett magyar és idegen 
zsoldosokból állott („egregia et copiosa comitiva militum, 
procerum, nobilium tam regnicolarum, quam alienigena-
rum"), kiket uruk „non sine grauibus expensis et thesauri 
sui larga distributione" toborozott. Ugyancsak zsoldos fami-

39 Pesty: Krassó III 216. 
40 Orsz ltár dl. 8453. 
41 1406: Fejér: XI3 156. 
42 Leleszi orsz. ltár acta a. 1417 nr. 58. 



liárisok harcolták végig a polgárháborúkat: Horváti Pál 
zágrábi püspök a délvidéki lázadást „bona ipsius ecclesiae 
Zagrabiensis dilapitando... et stipendiariis laute distribu-
endo" szervezte meg s küldötte testvéreit „cum eisdem 
stipendiariis" az ország pusztítására.43 A költségek nagy-
ságát a zsoldviszonyok ismerete világíthatja meg igazán. A 
zsoldösszeg 10 és 5 forint között ingadozott; általában azon-
ban 7 forint volt egy havi szolgálatra.44 E zsoldtételek érté-
keléséhez tudnunk kell, hogy 1 forint 15 pengőnek, vásárló-
erejét tekintve azonban 100 pengőnek felelt meg45 s így egy 
zsoldos katona egy havi szolgálata csak 5 forintot véve átla-
gul, 65. illetőleg 500 pengőjébe került a dominusának. így 
nem csodálkozunk azon, hogy kisebb hadi vállalatok is óri-
ási összegeket igényeltek. Hunyadi János 1459-ben 5 határ-
menti vár védelmére és kétszáz lovas kiállítására három hó-
nap alatt hatezer forintot költ;46 Thallóczi Matkónak a 
Frangepánok elleni harc során, melyet Zsigmond parancsára 
vezetett, egyedül Tinin várának ostroma 60.000 forint jába 
került.47 Ezekután szinte kiszámíthatatlan, hogy micsoda 

43 Orsz Itár dl. 7309. 
44 Zsigmond 1403-ban 10 {Fejér: X/4. 222), 1417-ben 7 (Dl. 10, 596), 

1430-ban 6 és fél (Héderváry I 171), 1435-ben 5-3 forintot (Dl. 34.067) 
fizetett egy zsoldos, nyilvánvalóan nehéz lovas egy havi szolgálatáért 
a dominusoknak. Egy lándzsáért, mely nálunk úgylátszik egy nehéz 
lovast és két íjászt jelentett (Zimmermann—Werner: III 149) 1408-ban 
20 forintot adott havonként (Iványi: Bártfa nr. 62). Ezt a nagy fizetést 
természetesen csakis az elsőrangú fegyverzetű és készültségit harcosok 
kapták. Midőn Zsigmond Dán vajda védelmére 1426-ban 1000 oláh zsol-
dost rendelt, akkor a lovasok bérét napi egy perperában, viszont három 
gyalogosét ugyanannyiban szabta meg. (Dl. 11. 932). Egy perpera alig 
több egy dénárnál. 

45 Kováts Ferenc: Egyház- és városgazdaság a középkorban (1934, 
Szeged) 10. E zsoldösszegnek az általános életszínvonalhoz való viszo-
nyáról Zsigmond 1427-iki hadiszabályzata (Kooachich: Supplementum 
I 328 kk.) tájékoztat, mely valósággal „maximálja" a katonák által 
szükségelt cikkek árát : egy köböl zabért 25, szénáért egy ló számára 
egy napra 1, annyi kenyérért, amennyi két ember étkezéséhez elegendő 
1, libáért 5, csirkéért 2—3, malacért 5, bárányért 8 dénárt fizettek, ille-
tőleg kellett volna fizetniök, mert a valóságban egyszerűen elvették, 
amire szükségük volt. A magyar és a külföldi zsoldos díjazása körül-
belül egyenlő volt. A XIV. században egy nehéz fegyverzetű lovas havi 
7 forintot kapott, ugyanakkor, amidőn a bolognai egyetem tanárainak 
évi fizetése 33, a pápai pénzügyek vezetőjének pedig havi 8 forint volt 
(Mályusz: id. ért. 10—11). 

46 Pesty: Krassó III 370; 1419-ben Bátmonostori Töttös László 
nándorfehérvári várnagy 12.400 forintot kap a vár őrizetére és fenn-
tartására (Zichy: VI 547), 1398-ban ugvanarra a célra négy kisebb 
vár után évi 1000 (br. Hoenning Itár FH), 1435-ben Blagay Jánosnak 
egy-egy végvárért évi 500 forintot fizet (Blagay 310). 

47 pro cuis cpiidem castri recuperatione in gentium nostrarum 
exercitualium levatione de ipsius domini nostri imperatoris commissione 
plusquam sexaginta millia florenorum auri exposuimus (Frangepán cs. 
okit. I 281). 



összegeket emésztett fel például a velencei háború, melyben 
1411-ben Marczali Miklós erdélyi vajda, Csupor László szla-
vón bán és Blagay László vezetése alatt, 44.000 ember vett 
részt, kizárólag az említett három úr familiárisai.48 Bertra-
don de la Brocquire 50.000 forintra becsüli a leggazdagabb 
magyar nagybirtokosok egyikének, a rác despotának, évi 
jövedelmét magyarországi birtokai után.49 Viszonyítsuk ezt 
az összeget annak a 8.000 lovasnak a költségeihez, melyek-
nek kiállítását a despota 1433-ban magára vállalta, s emlé-
kezzünk vissza egyben lhallóczi Matkó hadiköltségeire, ak-
kor aligha fog alaptalan feltevésként hangzani az a meg-
állapításunk, hogy a magyarországi nagybirtokos osztály 
Zsigmond korában jövedelmének óriási részét honvédelmi 
kötelezettségének teljesítésére fordította. A szorosan vett 
katonai költségekhez járulnak azok a rendkívül nagy válság-
díjak, melyeket egy-egy fogságba esett nagyúr fizetett sza-
badulásáért: Maróti János 40.000-t a töröknek,50 Blagay 
László 6000-et a velenceieknek.51 A magyarországi nagybir-
tok pedig, néhány kivételt leszámítva, nem thezaurált52 s 
így a hadi költségeket csak a legnagyobb nehézségek árán 
teremtette elő.53 A török elleni nemzeti védelem iigye mégis 
vele állott vagy bukott, inert ha a galambóci példa tanul-
sága szerint, még az összes bandériumok ereje sem volt ele-
gendő a török fősereggel való eredményes szembeszálláshoz, 
mégis a hivatásos katonákból álló kisszámú haderő, a ki-
sebb vállalkozások, de főleg a határvédelem egyedül meg-
bízható eszköze volt. A köznemesség harcképtelenségét, a 
hívatásos katonák alkalmazásának anyagi korlátait fel-
ismerve, úgy kell szemlélnünk ezt a XV. századi önvédelmet, 
mint egy felvonásra kifejlődő és az elkerülhetetlen bukásba 
torkoló sorstragédiát, melynek részese az egész nemzet, hőse 
azonban egyedül a nagybirtok. Magyar és külföldi kortársak 
egyaránt felismerték azt a tényt, hogy „ez szegény keresz-

48 Magyar nemzet története III 510 v. ö. Zsigmond parancsát a 
sereghez (Zichy: VI 185) 

49 Marczinkó Ferenc: Középkori utazók Magyarországon (Békefi 
Emlékkönyv) 102. 

50 Katona: XII, 484—485. 
51 Fejér: 8/5, 805—806. 
52 Sinkooits: id. m. 68. 
63 Zsigmond király 1594-ben elrendelte Zsámbó Miklós volt tárnok-

mester összes javainak lefoglalását, mégpedig azon a címen, hogy a 
lucrum camarae elszámolása körül még 1200 forinttal tartozik Kanizsai 
János esztergomi érseknek, akit ő a török ellen a határra küldött és 
aki ezt a pénzt éppen ezért nem nélkülözheti (Orsz. ltár 7958). 1456-ban 
Rozgonyi egri püspök valósággal könyörög Sárosmegyének, fizessék 
meg neki az elmaradt tizedeket, mert ő már arra számítva állította Fel 
bandériumát s most nagyon hiányzik neki a pénz (Fejér: 7, 815). 



tény ország" a törökkel önerejéből megbirkózni képtelen; 
viszont mint annyiszor, az európai szolidaritás ez alkalom-
mal is csődöt mondott. Maga Zsigmond a nikápolyi vállalko-
zás létrehozója és a keresztény egységnek utolsó nagy közép-
kori hirdetője, életének alkonyán rezignáltán fordul magyar 
királysága felé, hogy a török elleni védelmet egyedül ennek 
erejére és áldozatkészségére alapítsa. 

Történetírásunk a XIV. század végével kezdődő kor-
szakot a nagybirtok hatalmi túlsúlvával jellemzi s ebben a 
jelenségben a nemzetre társadalmi és alkotmányos vonatko-
zásban egyaránt kedvezőtlen fordulatot lát. A nagybirtok 
előretörését megkísérelték több szempontból is magyarázni* 
elsősorban Zsigmond helyzetével és egyéniségével, másodsor-
ban magának a nagybirtokos osztálynak oligarchikus ösztö-
neivel. E romantikus magyarázatokkal szemben tekintetün-
ket a lényegre, a törökkérdés parancsoló „necessitas"-ara. 
kell függesztenünk és az egyes társadalmi rétegeknek a nem-
zeti teherviselésben játszott szerepét kell tárgyilagosan érté-
kelnünk. Miután kimutattuk azt, hogy a köznemesség a 
törökháborúk teremtette helyzetben sem anyagilag, sem 
katonailag nem járult hozzá számottevően az állam fenn-
tartásához, a másik oldalon pedig azt láttuk, hogy a nagy-
birtok a szervezetében élő familiáris- és jobbágytársadalom-
mal együtt erejének végső megfeszítéséig teljesítette köte-
lességét, akkor nem szabad felháborodnunk ós sajnálkoz-
nunk azon sem. ha az állami és társadalmi élet összes terü-
letein a nagybirtok érdekeinek megfelelő közállapotokkal 
találkozunk. A nagybirtok előretörése tehát a szó legigazibb 
értelmében szükségszerű volt, mely a raj ta kívül élők szá-
mára is viszonylagos nyugalmat, emberi és keresztény életet 
biztosított. 

Zsigmond ezt az adottságot felismerve alakította ki a 
nagybirtokon alapuló kormányrendszerét. Miután teljes vilá-
gossággal látta meg a törökveszedelem nagyságát és a ren-
delkezésre álló katonai erők társadalmi hátterét, szükség-
képen oly politikát folytatott, mely a nagybirtok honvédelmi 
terheivel arányosan, annak érdekeit is előmozdította. „Pa-
zarló" adományai, „könnyelmű" zálogolásai s általában 
mindaz, amit köznemesi szellemű történetírásunk bűnéül 
rótt fel. egyszerűen abból a iózan meglátásból eredtek, hogy 
a nagybirtoknak kapni is kell. hogy adhasson. 

Miután a zsoldviszonyok és a hadiköltségek a nagy-
birtok jövedelmét úgyszólván teljesen felemésztették, Zsig-
mond a teherviselőképesség fokozására oly újítást vezetett 
be, mely teljesen előzmény nélkül áll a földesúri katona-
állítás addigi gyakorlatában s a telekkatonasághoz hason-
lóan szintén a törökháborúk által előidézett válsággal függ 



össze. Az újítás lényege, hogy a tisztségviselők és nagy-
birtokosok nem kizárólag „in propriis sumptibus et expen-
sis" állítanak ki seregeket, hanem azok szervezéséhez anyagi 
támogatás révén az uralkodó is hozzájárul.54 Nemcsupán az 
uralkodó foglalkoztat a királyi bandérium keretében számos 
zsoldost,55 hanem ezenfelül a kisebb és a nagyobb birtokosok-
nak, sőt országos méltóságok viselőinek is adott kancelláriája 
út ján „dispositio"-t bizonyosszámú fegyveres fogadására. 
1595-ben az ú j rendszer már teljesen kialakult: Bethlen 
György udvari miles parancsot kap urától, melyben tudatja 
vele, hogy Bubek Ferencet más bárók, nemesek és előkelők 
társaságában hadi népeikkel a Havasalföldre küldötte, utaz-
zék tehát hozzájuk és havonként ellenőrizze azokat, „quibus 
pecunias nostras distribuimus", hogy megfelelő számú lánd-
zsát állítottak-e ki s hogy minden lovasra két íjász esik-e és 
ezek valóban íjászok-e vagypedig csupán apródok?56 1598-
ban négy királyi vár fenntartásáért évi ezer forintot, a vár 
őrizőjének azonfelül másik ezret — salariumképen — fizet.57 

Ettől kezdve állandóan találkozunk olyan zsoldtételekkel, 
melyeket nem a közkatonák, hanem vezéreik vettek fel,58 

jeléül annak, hogy az elzsoldosodás folyamata az előkelő 
harcos rétegre is kiterjedt. A szolgálatbalépést pontos szerző-
dések szabályozzák, melyek a legapróbb részletekre is kiter-
jednek.59 1424-ben Bátmonostori Töttöst fizeti ki 10 lándzsa 
zsoldos szolgálata után. kiket uruk útján a királyi sójövede-
lemből elégít ki;60 1428-ban Egerszegi Imrén követel 52 lo-
vast, akiknek felfogadására Csapi László helyetteskancellár 
adott pénzt s ugyanerre szólítja fel Remete Istvánt is, 40 lo-

54 Már az árpádkorban hallunk az ispánoknak és főtisztviselőknek 
adott stipendiumokról (pl. HO: YII 190, Wenzel: XII. 477 és 545), ez 
azonban nem zsold s nem is katonai célú juttatás. 

55 Fejér: XI7, 192—195: udvari mileseit és familiárisait emlegeti, 
kik ad stipendium nostre serenitatis harcoltak a csehek ellen. 1455-ban 
a hadfelosztási jegyzék tanúsága szerint 7.000 lovas kiállítását vállalta 
magára, ami az általa az előző években fizetett zsoldtételek alapján 
35.000 forint minimális költségnek felel meg. 

56 Zimmermann—Werner: III 149. 
57 br. Hoenning ltár: 1589 május 11 (FH). 
58 1 408-ban például oly előkelő család sarja, mint Perényi Miklós 

kap a katonák fizetésén felül pro sallario harmadmagával 240 forintot, 
azaz rá 80 forint esett (Iványi: Bártfa nr. 62). 

59 Midőn Zsigmond király 1417-ben franciaországi ú t jának tarta-
mára bolondóci Stibort száz lovassal szerződteti, megígéri sibi a die 
prima, quo ipse cum praemissis centum equs de domo sue habitationis 
versus predictas partes iter veniendi arripuerit usque ad diem, quo ipse 
predictis nostris servitüs regalibus expeditis et consummantis ad ante-
dictam domum ipsium reversus fuerit, computando ad eosdem centum 
equos pro quolibet mense septingentos florenos puri auri hungaricales 
dare et solvere (D1 10.596). 

60 Zichy: VIII 178. 



vast illetőleg.61 A salariumrendszer nagybani alkalmazását 
mutat ja Thallóczi Matkó 1435-iki bosnya vállalkozása, mely-
ben „ad rationem nostrae maiestatis" 1117 lovas vett részt a 
dominus saját népe mellett.62 A külföldi utazásoknál a király 
azért fizet zsoldot az őt kísérő uraknak „ne ipse cum suis 
propriis stipendiis militari videatur".63 Bár a királyi stipen-
dium nem szünteti meg a nagybirtokos saját költségén tör-
ténő katonaállítási kötelezettségét, a zsold elmaradása és a 
költségeknek egészükben való elvállalása oly ritka jelensé-
gek, melyeket a királyi oklevelek sohasem mulasztanak el kü-
lön kiemelni: „nullo pecuniali nostro regio adminiculo stipen-
diatus, sed in propriis sumptibus et expensis cum copiosa suo-
rum familiariorum comitiva . . ."Gi Az egész rendszer teljesen 
tudatosságát, sőt intézményességét a Sárkányrend alapító-
levele bizonyítja,65 mely etekintetben is az uralkodó és a 
nagybirtok eivszerü szerződéses megállapodásának tekinthető. 
Miután a király ígéretet tesz az ország védelmének biztosítá-
sára, a bárók és az egész rend közössége is hasonló fogadal-
mat tesznek a maguk részéről, hangsúlyozva azt, hogy a ki-
rálynak őket ebben támogatni kell: „iuvamine tarnen et sub-
sidio domini nostri regis", mégpedig olymódon, hogy ha a ki-
rály a rend valamelyik tagját a határra küldi, akkor az an-
nak juttatandó segélyek (subsidia et iuvamina) felett a rend 
tagjai döntenek. A nagybirtok tehát nemcsupán részt kér a 
közjövedelmekből hadi költségeinek fedezésére, de egyben 
befolyását is biztosítja e segélyek elosztására. Miután pedig 
a hívatásos katonaelem — mint láttuk — csaknem kizáró-
lag az ő kezében van, mindenekelőtt ennek ellátásáról és fog-
lalkoztatásáról gondoskodik s már eleve lehetetlenné teszi, 
hogy az uralkodó közjogi eredetű jövedelmeit a nagybirtok-
tól független zsoldoskatonaság szervezésére, vagy a zsoldo-
soknak a nagybirtoktól való elszakítására használja fel. A 
Zsigmond-kori hadszervezetnek ezt a politikai viszonyokra 
fölöttébb jellemző sajátságát figyelhetjük meg a részletekben 
is: kisebb-nagyobb ,.vállalkozók" toborozzák össze familiári-
saik köréből a megfelelő számú katonát, a pénzt a királyi 
közegektől ők veszik át és fizetik ki ebből embereiket. Mint 
alább látni fogjuk, a városoktól szedett hadiadók az esetek 
legnagyobb részében sohasem folynak be a királyi kincs-
tárba, hanem közvetlenül valamelyik zsoldra váró nagyúr fa-
miliárisa ha j t ja be őket. Ami pedig valóban az uralkodó 

61 Temesmegye IV 615; Pestv, Krassó III. 328. 
62 Dl. 34.067. 
63 Dl. 10.596. 
64 Fejér: XI7, 192—193. 
65 Fejér: XI4, 690—691. 



kincstárába kerül, afelett is tulajdonképen a Sárkányrend 
bárói rendelkeznek. Csak a katonaállítás e rendszerének és a 
jövedelmek felhasználására gyakorolt oligarchikus befolyás-
nak ismeretében érthetjük meg azt az aránytalanságot, 
mely az 1433-iki hadfelosztási jegyzékben a királyi és a nagy-
birtokosi csapatok számarányában mutatkozik: míg a királyi 
bandérium mindössze 7.000 emberből áll, addig a rác despota 
egymaga 8.000 embert állít ki. A nagybirtokosok egy töredé-
kének katonai ereje tehát játszva elintézhette a királytól 
függő egész haderőt. Ez a helyzet kétségtelenül emlékeztet 
Károly Róbert és a Csákok, Abák, Németújváriak egymás-
hoz való viszonyára, azzal a lényegbevágó különbséggel, hogy 
a XIV. század elején az országot semmiféle kiilső veszély sem 
fenyegette. Ha Zsigmond nagy elődjének példájára a közép-
birtokos nemesség élén megvívta volna a királyság és az oli-
garchia nagy csatáját, akkor ez mindenekelőtt a magyar 
védőrendszer, sőt a magyar államiság teljes összeomlását 
idézte volna elő. Zsigmondot tehát a viszonyok felismerése 
megalkuvásra kényszerítette, de ezért nem ő, hanem kizáró-
lag a Nagy Lajostól örökölt oligarchia66 és a törökveszedelem 
felelős. A mi mai történeti értékelésünk kétségkívül azon té-
nyezőknek és személyiségeknek kedvez, akik a központosított 
újkori nemzetállam kialakításán munkálkodtak, ezt a szem-
pontot azonban Zsigmondra és korára alkalmazni eleve el-
hibázott volna. A társadalmi adottságokban jelentkező belső 
és a törökveszedelemben érvényesülő külső tényezők s azok 
kölcsönös egymásrahatásai, kivétel nélkül annak a nagybir-
toknak kedveztek, melyben ezidőtájt valóban a nemzeti élni-
akarás és kötelességteljesítés egyesült. így ne higyjük azt, 
hogy a királyi jövedelemnek hadicélra fordításán a nagybir-
tok keresett. Bár úgy látszik, hogy a király állandóan na-
gyobb összegű zsoldot fizetett mint a dominusok,67 ez a kü-

66 Hóman Bálint, aki különben határozottan hangsúlyozza Nagy 
Lajos és Zsigmond birtokpolit ikájának különbségét, elismeri, hogy 
„Nagy Lajos utolsó éveiben repedések t á m a d t a k . . . a társadalmi erők 
egyensúlya lassan megbomlott, a magánhatalmak egyike-másika fölébe 
emelkedett a többinek s a nagy király utolsó éveiben már előreveti 
árnyékát a főnemesi társadalom élére sodródott nagybirtokos urak vég-
zetes küzdelme" (id. m. I l l 1 157) s hogy az ellentétek kirobbanását 
csupán a király tekintélye akadálvozta meg (u. o. 164). Az egyes birtok-
kategóriák között az ő számításai szerint mutatkozó egyensúly értéke-
lésénél nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a közép- és kisbirtok 
a familiaritás révén jelentékeny részében a nagybirtok uszályához 
tartozott. 

67 Mig Zsigmond egy lándzsásért 20 forintot fizetett 1408-ban Peré-
nyi Miklósnak (Iványi: Bártfa nr. 62), addig ugyanaz a Perényi Miklós 
1424-ben 10 lándzsa szerződtetésére — valószínűleg három hónapra — 
500 forintot adott egvik familiárisának, azaz egv lándzsára kb. 16 és 
fél forintot költött (Dl. 11952). 



lönbség inkább a közvetlenebb érintkezés, mintsem a szándé-
kos nyerészkedés számlájára írandó; hiszen gyakori eset volt, 
hogy pénzükhöz sohasem jutottak hozzá, vagy ilyen sala-
riumra nem tartottak számot, sőt egyenesen visszautasították, 
mint ezt Zsigmond két várnagya tette, akik 400 lovassal „pro-
priis eorum bonis pro nostra nominis excellentia müitare ma-
luerunt."68 De azok, akik ilyen salariumot elfogadtak, annak 
összegét messze túllépve állítottak ki katonákat. Bogát And-
rás mesterről olvassuk, hogv a cseh hadjárat céljaira a ki-
rálytól pénzt kapott s amidőn ez nem bizonyult elegendőnek, 
felesége ékszereit és ruháit zálogosította el s biztosítékul le-
kötötte neki összes birtokait.69 Hunyadi János 1439-ben hat-
ezer forintot költött a királyi várak őrzésére és kétszázötven 
lovas kiállítására, de a királytól csak kétezer forintot ka-
pott erre a célra, mire a többit saját zsebéből fizette.69a Álta-
lában mindenütt azt látjuk, hogy a nagybirtok „propriis 
sumptibus" erőfeszítései és a központi hatalom által juttatott 
segélyek sem tudták fedezni a hadi kiadásokat. így fel kell 
vetődnie annak a kérdésnek, hogy honnan vette, vagy hon-
nan vehette volna Zsigmond az ország védelméhez szükséges 
hatalmas összegeket? 

A rendes királyi jövedelmek legföljebb az udvartartás s 
a királyi bandérium felállításának költségeit fedezhették; be-
lőlük a nagybirtokosoknak juttatott segélyekre már semmi-
esetre sem tellett. E szükséglet kielégítésére Zsigmond király 
ú j jövedelemforrásokról gondoskodott és pedig 

1. a városokra kivetett hadiadók, 
2. a nemesség rendkívüli adója, 
3. az egyházi jövedelmek megadóztatása, 
4. kölcsönügyletek (fedezetlen kölcsön, birtokzálogosítás, 

regálejövedelmek lekötése) révén. Lássuk az első jövedelem-
csoportot. 

68 Fejér: X/5. 471. 
69 HO: IV 280. 
69a Pesty: Krassó III 370. Nem szükséges különösen hangsúlyoz-

nunk, hogy a salarium-rendszer bevezetése nem szüntette meg a propriis 
sumptibus alapján való katonaállítást. Zsigmond 1455 jun. 27-iki okleve-
lének tanúsága szerint Thallóczi Matkó seregének csak egy részét fizeti 
a király, a többi költsége őt terhelte. Midőn 1452-ben a velenceiek ellen 
hadbaszólította Kanizsai László soproni főispánt, egyszerűen megszabta, 
hogy száz lándzsát kell kiállítania, mégpedig abban a meggyőződésben 
prout et id consideramus facultate tua inspecta faciliter te posse facere 
in expensis tuis propriis (Fejér: XI7, 419). Uralkodásának elejétől kezdve 
állandóan találkozunk okleveleiben a saját költségen felszerelt seregek 
emlegetésével: 1587 (Pesty: Krassó III 166), 1592 (u. o. 220), 1401 (Zala 
vm okit. II 304), 1406 (Fejér: X;5, 156), 1414 (Fejér: X/5, 471), 1427 
(Sztáray II 253), 1427 (Fejér: X/6, 888—890), 1430 (Fejér: XI7, 192— 
193) stb. 
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Már az Árpádkorból van adatunk arra, hogy a városok 
rendes adóikon kívül hadi célokra jelentékenyebb összegeket 
bocsátottak az uralkodó rendelkezésére.70 A városokra ki-
vetett első nagyobbösszegű hadiadó kivetése Nagy Lajos ná-
polyi hadjáratával kapcsolatos71 s az ő idejében lett szokásos 
a városok hadiszolgálatának pénzen való megváltása.72 Eze-
ket a szórványos kivetéseket rendszerré Zsigmond fejleszti, 
mégpedig 1395-től, attól az esztendőtől kezdve, melyben elő-
ször nyúl a nagyban való zsoldostoborzás és a salariumok 
rendszeréhez: minden szabad királyi városra és „libera vil-
la'1 -ra adót ró ki; Sopronra például kétezer, Körmöcbányára 
100 forintot.73 A hadiköltségek növekedésével a nyomás egyre 
fokozódik, s a király évről-évre egészen ötletszerűen vet ki a 
városokra kisebb-nagyobb összegeket, legtöbb esetben a ka-
tonai cél konkrét megjelölésével.74 Szinte cinikusan hangzik 
Sopron városához 1398-ban intézett parancsa, melyben vagy 
600 forint kifizetését, vagy azt követeli, hogy a polgárok ma-
guk lássák el adriai hadi gályáinak őrzését.75 A terheknek az 
anjoukori állapotokhoz viszonyított növekedését jól mutat ja 
Kolozsvár példája, mely régebben, még Nagy Lajostól nyert 
kiváltsága alapján, háború esetén évente egyszer 200 forin-
tot fizetett, még akkor is, ha a király az illető esztendőben 
több hadjáratot indított; Zsigmond uralkodása alatt a pol-
gárok arról panaszkodnak, hogy nemcsupán békeévek ben 
kell az adót megfizetniök, hanem ezenfelül még személyes 
katonáskodásra is kötelezi őket.76 Zsigmond egyáltalán nem 

70 Nagy: Sopronm. I 53. 
71 Fejér: IX/1, 767. 
72 Pl. Kolozsvár mentesség címén évi 200 forintot fizet (Zimmer- 

mann—Werner II 495). 
73 Házi: 1/1, 246; Fejér: X/2, 310. 
74 1 400: Körmöcbánya, 100 frt . (városi ltár, torn. I, fons XXXI, fasc. 

I nr. 1), 1405: Eperjes, 400 frt., bosnya hadjára t (Fejér X/4, 577), 1405: 
Kassa. 800 frt . bosnya hadjára t (városi ltár nr. 42), 1407: Pozsony, 1000 
frt . (Fejér X/4. 607),' 1408: Sopron, bosnya hadjára t (Házi 1/2, 6), Bártfa 
ugvanarra 310 frt . (Iványi nr. 62), 1409: Sopron — 600 frt . (Házi 1/2,22), 
1410 — IX — 18: Kassa — 2000 frt. — stipendiumra (v. ltár 69), X—27: 
1000 frt . (u. o. 70), X—30: 100 frt . (u. o. 73), 1413: Bártfa — 300 frt . — 
salarium — (Iványi nr. 71), 1425: Sopron: 1000 (Házi 1/2, 265), 1426: 
Bártfa — 1200 frt . — Újvár visszavételére (Iványi nr. 162), 1426: erdé-
lyi szász városok — Dán vajda testőrségének zsoldja (Dl. 11863), 1430: 
Sopron — 4000 frt . — pro arduorum nostrornm et regni nostri nego-
tiorum (Házi 1/3, 13), 1430: Pozsony — 2400 — a vár védelmére (Fejér: 
X/7, 212), 1430: Kassa — 500 — stipendium (Fejér: X/7, 200), 1433: Sop-
ron — évi 664 frt . — hozzájárulás Pozsony védelméhez (Házi: 1/3, 55), 
1437: Sopron — 1000 frt . — hajók vásárlása zsoldosok szállítására (Házi: 
1/3, 142. 

75 Házi: Ili, 254. 
76 Zimmermann—Werner: II 495. 



csinált titkot abból, hogy ezekre a kivetésekre őt kizárólag 
a pénzszűke kényszeríti: „Miután magunk és országaink kü-
lönféle fontos ügyeiben és halaszthatatlan hadi vállalkozá-
saiban nagyobb összegű pénzre van szükségünk, mégpedig 
sokkal inkább, mint az előző években bármikor s miután ezt 
sehol máshol, mint nálatok és a többi királyi városnál óhajt-
juk fellelni" — tehát fizessenek.77 Ebben nem ismert tréfát, 
így midőn az 1433-iki tervezetben Pozsony védelmét egy-
negyedrészben magára vállalta (1433:XXXI. §), ezt a várható 
kiadást rögtön visszahárította a városokra s Sopronra 664 fo-
rintot vetett ki, melyet Rozgonyi György és István fő-
ispánok zsoldosok fogadására kötelesek felhasználni. A de-
rék polgárok, akiket az utolsó években számos ily királyi 
kegy ért, érthetően húzódoztak a fizetéstől, mire a király 
figyelmükbe ajánlotta, hogy nemfizetés esetén egy hónap le-
teltével a kivetett összeg kétszeresét, majd áruik lefoglalása 
révén annak négyszeresét fogja ra j tuk behajtani.78 Ezzel a 
kényszerrel szemben a városok teljesen tehetetlenek voltak s 
fogcsikorgatva fizettek. Mégis igazságtalanok volnánk, ha 
ezeket az intézkedéseket, egyedül a városok s a magyaror-
szági polgári rend fejlődése szempontjából, káros jelenségek-
ként bírálnók el. A felsorolt példákból nyilvánvaló, hogy 
ezek a városi hadiadók úgyszólván kivétel nélkül honvé-
delmi célokra fordíttattak. Ezt bizonyítja elsősorban az adó-
kivetés megokolása, melynek őszinteségében nincs okunk 
kételkedni. A középkori uralkodó oly mérhetetlen magasság-
ban érzi magát városi alattvalói felett, még a későközépkori 
Burgundban is annyira nemesi-lovagi szemszögből nézi a pol-
gári életet,79 hogy nem látja szükségét semmiféle financiális 
köntörfalazásnak. Ami véleménye szerint az ő honorjához 
tartozik, ami udvartartásának mai szemmel nézve mégoly fe-
lesleges fényűzése, mindazt gyermeki egoizmussal követeli 
meg alattvalóitól. Albert például azon a jogcímen vet ki rend-
kívüli adót Sopronra, hogy udvarának zenészeit Prágába vi-
tethesse.80 De bizonyítja a városi adónak hadicélú felhaszná-
lását az átvétel módja is: a pénz legtöbb esetben servitorok 
útján a katonaállító nagybirtokosok kezébe kerül; a sopro-

77 Házi: 1/2, 22. 
78 Házi: 1/3, 55. 
79 Iiuizingia: Herbst des Mittelalters3 76 kk. Még Mátyás is, a 

renaissance-fejedelem teljesen benne él a nemesi világnézetben: Yenetos. 
quotiens in eos ira accenderetur, non ignobiles modo plebeiosque, sed 
etiam rusticos voc i t a re t . . . cum praesertim Yeneti nulla ex parte nobili-
bus essent adaequandi et quia omnes mercaturae student et quia mili-
tiae, quae est potissima, quod satis sonstat, nobilium ars, operám navare 
non solent (Tubero X 2, Schwandtner II 329). 

80 Házi: 1/3, 161. 



niakhoz intézett parancsok majdnem mind Ozorai Pipó re-
latio-jára mennek vissza s az adó kifizetése az ő familiárisai-
nak kezébe történik. A régebben is gyakorolt, de Zsigmond ál-
tal rendszerré fejlesztett városi adóztatás tehát egyrészt a 
pénzügy és a honvédelem, másrészt a honvédelem és a nagy-
birtok lehető legszorosabb kapcsolatát bizonyítja. Csakúgy 
mint a nagybirtoknak juttatott hadisegélyek esetében, a vá-
rosi adózásnál is azt figyelhetjük meg, hogy közjogi eredetű 
jövedelmek a király közbejötte nélkül táplálják a nagy-
birtok magánhaderejét. 

Sokkal nagyobb óvatossággal kezelte Zsigmond a rendkí-
vüli kivetések rendszerét a nemesség, illetőleg a nemességnek 
adózó földesúri népek irányában. Egyrészt óvakodott attól, 
hogy az iránta amúgy is bizalmatlan nemesi tömegeket a köz-
felfogás szerint jogtalan adóztatással maga ellen ingerelje, 
másrészt pedig jól tudta, hogy ezek a kivetések elsősorban 
azt a vagyonos nemességet, mindenekelőtt a nagybirtokoso-
kat sújt ják, akiknek vállára a honvédelem minden terhe ne-
hezedett. Ezek a szempontok magyarázzák a rendkívüli hadi-
adónak a későbbi egyforintos rendszerhez viszonyított ala-
csonyságát. 1394-ben 2 telekre egy forintot, 1399-ben x/2 fo-
rint 21 dénárt, 1432-ben — tehát a váltópénz értékének nagy 
sűlyedése idején — mindössze 66 dénárt vetett ki egy kapura, 
amikor a hivatalos árfolyam szerint is 1000 dénár tett ki egy 
forintot.81 A nagybirtok hatalmát mutat ják a földesúr által 
saját népeire hadi céllal kivetett adók, pl. 1440-ben Thallóczi 
Frank krassószentmiklósi jobbágyaira telkenként 1 forintot 
ró ki Nándorfehérvár védelméhez való hozzájárulás címén.82 

A rendkívüli hadiadóból eredő jövedelmet ennek ellenére le-
becsülnünk sem szabad, hiszen az adóköteles porták száma 
Zsigmond korában igen nagy. 400.000 volt. Kezelésére vonat-
kozólag nem állanak rendelkezésünkre megfelelő adatok, de 
nagyon is valószínű, hogy felhasználása ez esetben is a meg-
jelölt célnak megfelelő volt.83 

A nemesi felkelés reformjáról szólva rámutattam arra, 
hogy a „generalis exercitus" életképessé tétele mellett és azzal 
párhuzamosan, Zsigmond tudatosan törekedett a zsoldosság 
fejlesztésére is. Katonai politikájának ezt a kettősségét meg-
győzően állítják elénk temesvári törvényei (1397). A portális 

81 Fejér XI2, 256; Leleszi orsz. ltár fasc 26 a. 1599 nr. 15; Házi 
1/5, 42, az előzményekre s általában a rendkívüli adózás egész rend-
szerére 1. Hóman: A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája 
Károly Róbert korában (1921) 161 kk. 

82 Magyarország mellékt. oki. II 22. 
83 1402 tá ján a hadiadót azok a bárók kapják kézhez, qui in 

exercitu presenti existunt (MN Muzeum ltára 1402 k. június 50). 



katonaság első megszervezésével egyidőben, kifejezetten hon-
védelmi céllal, megadóztatja az egyházat is, amennyiben a 
törökháborúkra való hivatkozással minden magyarországi 
püspökség, káptalan, konvent, prépostság és apátság tized- és 
egyéb jövedelmeinek felét a korona számára igényli.84 A kö-
vetkező években a törvénynek megfelelően „specialiter depu-
tati collectores et exactores", akik többnyire világiak voltak, 
királyi parancsra hivatkozva meglehetősen nagy összegeket 
vetettek ki az egyes egyházi testületekre.85 Míg a temesvári 
törvényeknek a telekkatonaságra vonatkozó részei néhány év 
múlva feledésbe mentek, addig ez a hadicélú egyházi adózás 
Zsigmond egész uralkodása alatt megmaradt. A 30-as évek-
ben azt látjuk, hogy a király évente egyszer összeül országa 
érdekelt egyházi férfiaival és velük egyetértésben szabja meg 
a következő évi hozzájárulásukat.86 Miután az ú j adónem ki-
fejezetten hadi költségekre szolgál, hovafordításában kétel-
kednünk nem lehet, már azért sem, mivel a pénzt több eset-
ben a határvidék védelmével megbízott főtisztviselők veszik 
fel. így egy alkalommal a temesvári törvényre való általános 
hivatkozás mellett, a konkrét hadi célt is megjelöli a király 
és pedig Temesvár megerősítését s ezért a pénzt illetőleg is 
úgy intézkedik, hogy az a temesi főispánok, vagy familiá-
risaik kezéhez fizetendő.87 Az egyházra kivetett hadiadó be-
hajtásánál tehát szintén a nagybirtok közvetlen szerepének 
tanúi vagyunk. 

Az előbb említett és tárgyalt adónemek mellett, Zsig-

84 Magyar Történelmi Tár III 255. A prépostságokat Zsigmond már 
egy évvel előbb, nyilvánvalóan a török had já ra t céljaira megadóztatta, 
pontos fizetés esetén azonban megengedte nekik, hogy ezt a terhet 
jobbágyaikra visszahárítsák (1396 január 12: leleszi prépostság házi ltára 
fasc. 6 nr. 388). 

85 1397. dec. 4; egri püspökség és káptalan, 600 frt (egri kápt. m. 
ltára, num. I., div. VI, fasc. 1. nr. 53); 1398 körül: pozsonyi káptalan, 
170 frt. (pozsonyi kápt. m. ltára, capsa H fasc. 8, nr 130): 1398: leleszi 
prépost, 214 frt . (házi ltár. fasc. 6, nr 397); 1598 nov. 5: leleszi és jászói 
prépost, 1000 frt , (u. o. fasc. 6, nr. 401); 1400 okt. 15: pozsonyi káptalan 
25 frt . (m. ltár capsa H, fasc. 8, nr. 155), 1400 ápr., leleszi prépost, 106 
és fél fr t . (házi ltár, fasc. la, nr. 10); 1400 okt. 15: bakonybéli apát 152 frt. 
(Pannonhalmi házi ltár, capsa 51, lit. B 6666); 1408—III—11: pozsonyi 
káptalan, 200 (m. ltára, capsa H, fasc. 8, nr. 156); 1424: szepesi káptalan, 
300 frt . (orsz. ltára, serin. IX, fasc. 6, nr. 15.) 

86 1450—I—25: quia nos una cum prelatis et aliis viris ecclesiasticis 
regni nostri de et super facto ulterioris solutionis ad ecclesias et capitula 

. . ratione exercitualis nostre expeditionis, contra hostes et inimicos 
eiusdem regni nostri, presertimque contra hereticos Huzitas necessario 
faciendae impositae et imponendeae, in civitate nostra Albarega l i . . . quo 
etiam omnes prelatos et barones nostros ad nos accedere iusssimus, certos 
l'acere volumus et habemus tractatus et dispositiones. (Győri kápt. házi 
ltára, cimelioth. II. nr. 24). 

87 1398 (leleszi prépostság házi ltára fasc. 6, nr. 401). 



mond élete utolsó éveiben még egy negyedikkel is kísérletet 
tett, mely — megokolása szerint — szintén honvédelmi ren-
deltetésű volt. Ez a baseli zsinaton kidolgozott adórendszer 
nemcsupán Magyarországot, de elvben egész Európát, az ösz-
szes keresztény országokat érinti, több mint valószínű azon-
ban, hogy Magyarországon kívül sehol sem vették komolyan, 
vagy ha be is hajtották, nem a kijelölt célra fordították. 
Célja a hitetlen törökök és husziták elleni harc anyagi 
előfeltételeinek biztosítása s éppen ezért az egyháziakra és 
világiakra egyaránt vonatkozik. Az egyháziak a tizednek és 
minden egyéb jövedelmüknek egyhuszadrészét, míg a vilá-
giak évi jövedelmük, illetőleg e jövedelemnek megfelelő kész-
pénzük vagy felbecsülhető egyéb vagyonuk egy ötvenedét, 
ingó javaik és kölcsönvett pénzük egy ezredrészét fizetik. 
Mindezek a pénzek „ad congregandas et stipendiandas gen-
tes armatas" fordítandók. A világiak adóját megyénként az 
e célra választott tekintélyes nemesek ha j t ják be és szerződ-
tetik és fizetik belőle a katonákat, akiknek élén az illető me-
gye főispánja és egy e feladatra választott nemes áll. Az 
egész sereg főkapitányai Lévai Cseh Péter és bolondóci Sti-
bor, akik maguk is állítanak ki bandériumot, melyet a Ba-
selben kivetett adó összegéből kell a megyéknek fizetniük.8S 

Bár az ú j adón felszerelendő zsoldossereg vezetése, a portá-
lis katonasággal és a megyei nemességgel együtt (1433, 1433), 
a főispánok kezében van és így az egész intézkedés nyil-
vánvalóan összefügg az általános honvédelmi tervekkel, a ge-
neralis exercitus reformjával, mégis azt látjuk, hogy az ú j 
állambevételből a nagybirtok is részesül s az egész sereg ve-
zetése két hatalmas báró kezébe van letéve. Ez az intézkedés 
nem más, mint a nemességnek a zsinat tekintélyébe burkolt 
megadóztatása, mintahogy a választott nemeseknek az adó 
behajtásában, továbbá a sereg vezetésében játszott szerepe is 
kegyes látszat csupán. A megyei nemesség pénzén fizetett 
haderő teljesen a főkapitányok rendelkezésére áll, „quotiens 
expediens fuerit". A gyakorlatban az ú j hadiadó behajtása 
és hovafordítása már egészen másként történt s a báróira tá-
maszkodó király nyilván elfeledkezett a megyei közegek sze-
repéről. A nagyváradi püspökség egyházi és világi lakóihoz 
1434 július 14-én kelt parancsa a Baselben kivetett hadiadó, 
tehát az egyházi huszad és a világi ötvened behajtásáról, az 
egész egyházmegye területét illetőleg úgy rendelkezik, hogv 
az a váradi püspökség adminisztrátorának kezéhez fizetendő. 
A megyei önkormányzat a gyakorlatban tehát semmiféle sze-
repet nem kap, sem az adó behajtásában, sem a sereg tobor-

88 Jványi: Bártfa nr. 267. 



zásában, sem pedig vezetésében. S ki az az adminisztrátor, 
akit az uralkodó az egész ügy lebonyolításával megbíz? Senki 
más, mint Thallóczi Matkó kevei főispán, Ozorai Pipó ha-
lála után a török elleni harc fő irányítója, aki a pénzt fami-
liárisai út ján veszi fel89 s nyilvánvalóan saját bandériumá-
nak zsoldjára fordítja. A bihari analógia alapján egész bizo-
nyosra vehetjük, hogy a baseli hadiadó behajtása az egész or-
szágban egyházmegyénként történt; a pénzt tehát vagy a 
világi kormányzók, vagy pedig a szintén nagybirtokos csa-
ládból való90 és bandériumállító főpapok vették fel. 

Az adónemeket áttekintve azt kell tehát mondanunk, 
hogy azok vagy mindjárt közvetlenül, vagy közvetve a ki-
rályi kincstáron keresztül, a tanácsban ülő sárkányos bárók 
rendelkezésére, úgyszólván teljes egészükben a nagybirtok 
hadi költségeire fordíttattak. A nagybirtok részben a rásza-
kadó terhek következtében, részben pedig politikai számí-
tásból teljesen magához ragadta a hadicélú közjogi jövedel-
meket. 

Bármily nagy összegeket hoztak is a fentebb tárgyalt jö-
vedelemforrások. jelentőségben mégsem vetekedhetnek Zsig-
mond kölcsönügyleteivel. Ezek a legnagyobb részben nagy-
birtokosoktól felvett kölcsönök részben fedezetlenek, részben 
záloggal biztosítottak s néha már a burkolt eladás jellegét vi-
selik magukon. A magyar történetírás szinte egyhangúan, ve-
szedelmes, homályoscélú pénzügyi műveleteket lát bennük, 
melyek Zsigmond önkényes, törvényszegő, ledér egyéniségé-
vel, javíthatatlan pazarlásával magyarázhatók. A rendi, első-
sorban köznemesi felfogást magukévá téve, teljesen elfeled-
keztek a kölcsönügyletek indítóokainak tárgyilagos felkuta-
tásáról, nemcsupán arról, hogy ezek az összegek mire fordít-
tattak, de arról is, hogy a király mily kényszer hatása alatt 
nyúlt ehhez az eszközhöz. 

A történetírás Zsigmond-ellenes beállítottságának megfe-
lően, homályban maradt az a tény, hogy az államhitelnek ezt 
a rendszerét nem ő, hanem uralkodásának végefelé Lajos 
király teremtette meg. Bár ezek a kölcsönök számban és 
összegszerűségben messze elmaradnak Zsigmond hasonló 
pénzügyi műveletei mögött,91 ez mitsem változtat a kezdemé-
nyezés tényén. 

A kölcsön és a vele összefüggő zálogolási rendszer a késő-
középkori államháztartás jellegzetes tünete, a domaniális jö-

89 Zichy: VIII. 537 kk. 
90 Barta István: Egyház és Állam viszonya Magyarországon a kö-

zépkor végén (1935) 59. 
01 Léclerer Emma: A középkori pénzüzletek története Magyarorszá-

gon (1932) 177 kk. 



vedelmek elenyésztének, a regálék elégtelenségének, az adó-
zás kialakulatlanságának kényszerű következménye, mely-
hez a feudális erőktől szétzilált, de egyben súlyos közfelada-
tokkal terhelt állam utolsó lehetőségként nyúl. Alkotmány-
ellenesnek ez az eljárás már azért sem nevezhető, mivel ki-
zárólag a köznemesség tiltakozik ellene. Az 1397-iki temes-
vári törvények tiltják ugyan a zálogolást, később azonban, 
Zsigmond uralma megszilárdulásának éveiben, a kérdés 
többé szóba sem kerül s csak halála után, a köznemesi ál-
láspontot érvényesítő 1439-iki törvény 16. cikkelye foglal 
ismét állást ellene.92 Maga Zsigmond sohasem tartotta magára 
kötelezőnek a nikápolyi csata pánikjában fogant rendi iro-
mány tiltakozását; csak akkor hivatkozott reá, amidőn poli-
tikai okokból el akarta venni valamelyik nagybirtokostól a 
zálogbirtokot, vagy ha azzal előnyösebb kölcsönhöz jutha-
tott.93 Nemcsupán tovább zálogosított, de egyben királyi sza-
vát is adta arra, hogy a temesvári törvényeket „cassamus ... 
et penitus annullamus."94 A köznemességre való korlátozódás-
nak és annak a szerepnek ismeretében, melyet ez a rend 
Zsigmond korában az állami teherviselésben játszott, az egész 
ellenkezésnek nem szabad túlságos jelentőséget tulajdoníta-
nunk. Az egész kérdés nem azon a tényen fordul meg, hogy 
Zsigmond királyi javakat vetett zálogba, hanem azon. hogy 
a kapott kölcsönöket mire fordította s ez az eljárás kikerülhe-
tetlenül szükséges volt-e, vagy sem? A következőkben a ho-
vafordítás szempontjából tesszük vizsgálat tárgyává Zsig-
mond kölcsönügyleteit; rábízzuk magunkat idevágó okleve-
leinek megokolásaira, melyek őszinteségében ezesetben sincs 
okunk kételkedni. A király sokkal inkább meg volt győződve 
eljárása helyességéről, uralkodásának nagyobb részében sok-
kal kevésbbé kellett esetleges számonkéréstől tartania, sem-
hogy szüksége lett volna álokok megnevezésére. A megoko-
lások ugyanígy hiteltérdemlők, akár tényleges államcélokat 
szolgáló, akár külföldi útjai során magánszükségleteire 
igénybevett kölcsönről van szó. A kiadott oklevéltárak, a 
kéziratos Zsigmond-kori okmánytár alapján több mint het-
ven oly kölcsönügyletről tudunk, melyek Zsigmond és a ma-
gyarországi nagybirtokosok között jöttek létre. Teljességre 
nem törekvő összeállításunk az esetek legnagyobb részét ma-
gábanfoglalja és így feltétlenül alkalmas arra, hogy a köl-
csönösszegek felhasználását illetőleg biztos következtetéseket 
vonjunk belőle. A megokolások figyelembevételével anya-
gunkat a következőképen csoportosíthatjuk: 

92 Corpus Iuris I 286. 
93 Léderer: id. m. 185. 
94 1399 január 29 (Orsz. Itár. dl. 53. 283). 



a) kifejezetten katonai és honvédelmi céllal igénybevett 
kölcsönök, 

b) olyanok, melyek a célt általánosságban valamely kö-
zelebbről meg nem nevezett országos vonatkozású feladatban 
jelölik meg, 

c) melyeknél mindennemű megokolás hiányzik és végül 
d) amidőn az uralkodó nyiltan bevallott személyes szük-

ségletére, vagy Magyarország ügyeivel össze nem függő po-
litikai- katonai céljaira vesz fel pénzt. Lássuk egymásután 
ezeket a csoportokat: 

a) katonai és honvédelmi célra fordított kölcsönök, 
dátum kölcsönadó neve összeg megokolás 

1. 1588-IV-29 Kanizsaiak 5.600 frt.: a csehek által elfoglalt fel-
vidéki várak visszaszerzése 
(Dl. 7.589). 
propter nostras varias et 
validas expeditiones (Dl. 
7.519). 
részvétel a szerb hadjárat-
ban saját költségen (Temes-
megye IV 181). 
háborús költségek (Kör-
mend acta ant. aim. 5, lad. 
4, nr. 21). 

szerb és török hadjárat 
költségei (Teleki cs. okit. 1 

5. 1589-IX-14 

4. 1595-XI-25 

5. 1595-IV-18 

6. 1597-1-5 

7. 1597-IV-26 

8. 1598-XI-l 

9. 1599-1-29 

10. 1405 

Kapolyai 1.000 
Dezső 

Losonci 2.000 
István 

Kővágóörsi 2.500 
György 

Szécsényi 5.540 
Frank 

Kővágóörsi 2.800 
György 

Kővágóörsi 5.000 
György 

Frange- 10.000 
pánok 

Frange- 14.000 
pánok 

Forgács 
Péter havi 5.000 

háborús költségek (Kör-
mend. acta ant. aim. 5, 
lad. 4, Batthyán nr. 4). 

háborús költségek (u. o. 
nr. 5). 
pro tuitione confiniorum ab 
insultibus Turcorum fienda 
(Dl. 55.980). 
török háború (Dl. 55.285). 

üsztergom ostrománál. 500 
lovas után ratione stipendii 
(Fehér X/4. 222). 



dátum kölcsönadó neve összeg megokolás 
11. 1404 Sárfenéki 

Frigyes 
8.020 frt.: ratione fidelium servitiorum 

fiuorum et salarii sui (Vesz-
prémi kápt. m. ltára, capsa 
108, lit. T nr. 10). 

12. 1405 Cilleiek 48.000 » török háború (Bécsi áll. ltár^ 
ung. Urkunden). 

13. 1412 Ulászló 88.000 
lengyel király 

55 • velencei háború (Fejér X/5, 
297). 

14. 1419-IV-7 Garai 
Miklós 

20.000 55 Dévény várának megerősí-
tése (Dl. 10.787). 

15. 1422-VI1-6 Maróti 
János 

»5 • pro quibusdam nostris et 
regni nostri arduis expedi-
tionibus (Dl. 34.113). 

16. 1424 Bazini 
György 

10.500 55 • a husziták elleni védeke-
zésre átengedi a királynak 
felvidéki várait s a cserére 
készpénzzel ráfizet (Dk 
11.514). 

17. 1424-VIII-14 Garai 
Miklós 

10.000 55 pro validis et summe ar-
duis nostris et dicti regni 
nostri Hungarie expeditioni-
bus, pro defensione confi-
niornm ipsins regni a huszi-
ták ellen (Dl. 33.411). 

18. 1426 Szentgyör 
gyi Bálint 

- 6.345 55 ' pro arduis nostris expedi-
tionibus (veszprémi kápt. m. 
ltára, capsa 108, lit. T nr.  
12). 

19. 1426 Kaplitz 
Péter 
pozsonyi 
várnagy 

6.500 55 : pro singulari necessitate 
nostra, pro conficiendis cer-
tis et necessariis rebus, que 
rnaiestatem nostram et reg-
num Hungarie concernunt: 
egy mosonmegyei királyi 
vár megerősítése (Fejér XF 
6.802). 

20. 1428 Albeni 
János 

14.000 55 : török háború (Fejér X/" 
6.924). 

21. 1429-X-14 Marcaliak 2.000 5» : pro certorum nostrorum ne-
gotiorum, commodum uti-
litatem et defensionem regni 
nostri concernentium (Vesz-
prémi kápt. m. ltára, capsa 
Í08, lit. T nr. 13). 



dátum kölcsönadó neve összeg 
22. 1430-V-6 Maróti 6.000 frt.: 

János 
23. 1430 

24. 1430 

25. 1435 

Marcali 2.800 „ 
Imre 

Rozgo- 7.403 „ 
nyiak 

Blagay 1.600 „ 
János 

26. 1435-VI-6 Bebekek 7.770 

27. 1435-VI-8 Garaiak 17.000 

28. 1435-VI-23 Rozgo-
nyiak 

29. 1435-YI-25 Korbá- 2.000 
viaiak 

30. 1435-VI-27 Thallóczi 6.000 
Matkó 

7.000 

31. 1435-X-13 Korbá- 1.300 
viaiak 

megokolás 
az ország védelmére (gr. 
Zay cs. ltára). 
140 fegyveres zsoldja a hu-
sziták elleni háborúban 
(Héderváry cs. okit. 171). 
ad labores nostras Posoni-
enses (Dl. 12.297). 

ratione stipendii pro conser-
vatione castrorum Orbaz et 
Kozora (Blagay okit. 310). 

pro certorum nostrorum ne-
gotiorum, commodum utili-
tatem et defensionem . . . 
regni nostri concernentium 
(Fejér X/7.639). 

pro certorum et arduorum 
negotiorum, commodum uti-
litatem et profectum tute-
lamque et defensionem . . . 
regni nostri Hungarie et 
suorum confiniorum preser-
timque harum partium 
nostrarum superiorum (Dl. 
12.719). 

kölcsön Bázelban, azonfelül 
pro nonnullorum nostrorum 
negotiorum, commodum et 
utilitatem regni nostri et 
presertim harum partium 
nostrarum superiorum tute-
lam et defensionem (Dl. 
12.725). 
a Felvidék védelme (Vesz-
prémi kápt. m. ltára, capsa 
108, lit. T. nr. 17). 
bosnya expedíció zsoldja. 

a Felvidék védelme (Dl. 
34.067). 
a Felvidék védelme (Veszpr. 
kápt. m. ltára, capsa 108, lit. 
T. nr. 20). 



dátum kölcsönadó neoe összeg 
32. 1435 

33. 1437 

34. 1437 

Reichenaui 1.265 frt.: 
János 
magister 
bombardorum 
Hunyadi 
János 

1.250 

Blatnicai 3.000 
Pongrác 

megokolás 
pro suo salario et pro cer-
tis aliis factis et pro bom-
bardis et pixidibus . . . ip-
sum nobis datis (Dl. 12.759). 
ad tres menses proxime ven-
turos videlicet octobrem, 
novembrem et decembrem 
in quibus iidem cum quin-
quaginta lancearum seu gen-
tium sub eisdem lanceis 
exercituantium, pro quali-
bet lancea per vigintiquin-
que florenos (Dl. 13.088). 
török háború, zsoldosok a 
rác despota segítségére (Dl. 
24.530). 

összesen: 325.193 a. frt. 

b) országos célra felvett kölcsönök 
4.400 frt. 35. 1932-III-2 

36. 1400 

37. 1401-1-11 

Garai 
Miklós 

Kusaly 1000 „ 
György 

Kóvágóörsi 500 „ 
György 

38. 1401-IV-16 Frangepán 8.500 „ 
Katalin 

39. 1410-13 Stassoi 6.345 „ 
Mustichius 

2.000 schok = 4.800 „ 
40. 1415-IY-5 Ciliéi 4.800 „ 

Herman 

nostris et regni nostri ar-
duis agendis (Dl. 7.772). 
pro arduis nostris et regni 
nostri negotiis (Fejér X/ 
2,767). 
országos célra (Körmend, 
acta ant. aim. 5, lad. 3, 
Szentjakab nr. 203). 
pro arduis nostris et regni 
nostri negotiis (Frangepán 
okit. 131). 
pro arduis nostris et regni 
nostri negotiis (Dl. 11.300). 

pro quibusdam arduis nos-
tris et regni Hungarie pre-
dicti factis et negotiis ex-
pediendis, in quibusdam 
nostris et dicti nostri regni 
se^vetiis de nostrae celsitu-
dinis singulari precepto, in 
expensis per ipsum factis, 
továbbá fiával együtt rész-
vétel a konstanzi zsinaton 
(Dl. 10.330). 



dátum kölcsönadó neve 
41. 1421-V-l 

összeg megokolás 

42. 1423 

43. 1427-VI-17 

44. 1429-IX-l 

45. 1435-YI-2 

46. 1435-YI-K 

47. 1435-YI-li 

48. 1435-III-4 

49. 1436-YI-6 

Gara i 7.000 f r t . : pro certis nostris et regni 
Dezső nostri Hungar i e expedien-

dis (Dl. 34.112). 

Gara i 500 „ : országos ügy (Dl. 11.343). 
János 

Kolos 400 „ : p ro a rduorum negotiorum 
Jeromos nostrorum, ut i l i ta tem et 

eommodum regni nostri 
Hungar i e concerdent ium 
(Dl. 33.412). 

Marczali 10.000 „ : p ro cer torum negotiorum, 
Imre eommodum ut i l i ta tem et 

p rofec tum . . . regni nostri 
Hungár iáé concernent ium 
(Dl. 33.412). 

H u n y a d i 1.500 „ : p ro cer torum et a rduorum 
János nostrorum et regni nostri 

negotiorum (Pesthy, Krassó 
III , 351). 

két k i rá ly i 1.500 „ : országos ügy (Maj thényi cs. 
vá rnagy l tára) . 

Wol fa r t 3.600 „ : pro experdi t ione nonnullo-
Pál rum agendorum, nedűm 

nostre maiestatis, verum 
etiam totius regni nostri 
Hungar ie . . . eommodum et 
ut i l i ta tem concernentium 
(Dl. 12.707). 

György 3.580 „ : pro certorum et a rduorum 
érsek regni nostri negotiorum (Fe-

jér X/7,751). 
Gara i 3.330 „ : pro certorum et a rduorum 
László nostrorum et regni nostri 

agendorum expedi t ione (Dl 
37.598). 

összesen: 56.955 a. f r t . 

c) cél megnevezése nélkül felvett kölcsönök. 
50. 1388 Ilsvai Lőkös 3.000 f r t . 
51. 1390 Szeretvai Péter 400 „ 
52. 1394-X-23 Prodavizi Mikes 3.000 „ 
53. 1395-IV-19 Gara iak 4.000 „ 

Dl. 7417. 
Dl. 7655. 
Dl. 34040. 
Temesmegve 
IY 252. 



dátum kölcsönadó neve összeg 
54. 1596 
55. 1400 
56. 1402 
57. 1402 
58. 1404 
59. 1404 
60. 1405 
61. 1410 
62. 1422 
65. 1422 
64. 1422 
65. 1451 
66. 1435 
67. 1435 
68. 1455 
69. 1437 

Zudar Péter özv. 12.838 frt 
Wolf art Ulrik 1.000 
Zrínyi Péter 11.00 
Wolfart Ulrik 8.000 
Dersfia Miklós 1.000 
Balitzky Prokop 12.000 
Tétényi Lukács 3.000 
Balitzky András 13.000 
Garai János 12.000 
Garai Miklós 6.840 
Eupuli Tamás özv. 4.000 
Szentgyörgyiek 4.050 
Nagy László 400 
Fraknói Pál 500 
Besenyő Pál 6.500 
Gersei Pető 460 

összesen: 106.988 a. frt. 

megokolás 
Dl. 8170. 
„ 8639. 
„ 33104. 
„ 8756. 
„ 8956. 
„ 8944. 
., 9060. 

Fejér X/5,79. 
Dl. 11.225. 

„ 38.470. 
„ 11.232. 
„ 22.485. 
„ 12.606. 
„ 12.675. 

Fejér X/7,653. 
Veszprémi 
kápí. m. 
ltára capsa 
108, lit. T. 

d) magáncélra igénybevett kölcsönök. 
70. 1392-IV-24 Kapolyai 3.000 frt.:pro certis nostris negotiis et 

Dezső agendis expediendis (Dl. 
7.786). 

71. 1417-VII-22 Stibor havi 700 

72. 1421-V-25 

73. 1451-IV-6 

Szécsényi 
László 

5.000 

Frangepán 14.000 
Miklós 

74. 1454 Frangepán 3.000 
István 
összesen: 25.700 a. frt. 

100 lovas zsoldja a király 
franciaországi útján (Dl-
10.596). 
certis et rationabilibusque 
causis animum nostrum mo-
ventibus (Dl. 11.088). 
pro certorum et grandissi-
morum nostrorum negotio-
rum, utilitatem commodum 
et profectum regnorum 
nostrorum concernentium 
(Frangepán I. 235). 
itáliai út költségei (Frange-
pán I. 247). 

összes kölcsönök végösszege: 514.836 a. frt. 
A felsorolt 74 kölcsönművelet tehát 1388-tól 1437-ig több 

mint 500.000 aranyforint rendkívüli jövedelemhez juttatta az 
uralkodót. Különösen utolsó éveiben vett fel jelentékeny 



összegeket, így pl. 1435-ben 50.000 forintot. Milyen célokat 
szolgáltak, mire fordíttattak már most ezek a hatalmas sum-
mák? Erre a kérdésre összeállításunk alapján meglehetősen 
pontos választ adhatunk. Az első csoport számadatai önma-
gukért beszélnek: a kerekszámban 515.000 forintnyi kölcsön-
összegből 325.000 forintot katonai és honvédelmi célokra, a 
török-, velencei- és huszita-háborúk költségeire fordított a 
király. Ezzel a hatalmas tétellel szemben mindössze 25.000 
forintot tesznek ki a magánszükségletekre, külföldi útazások 
céljára felvett kölcsönök. E két számadat egymásmelléállí-
tása egymagában elegendő annak a közkeletű nézetnek 
megcáfolására, mely szerint Zsigmond király ilyirányú pénz-
ügyi műveletei részben könnyelmű egyéni célokat, részben 
pedig Magyarország szempontjából közömbös és többnyire 
kalandos külpolitikai terveket szolgáltak. Hogyan kell azon-
ban értékelnünk a másik két csoportba tartozó kölcsönöket? 
Az „országos" célra felvett pénzek rendeltetését illetőleg 
több oly támaszponttal is rendelkezünk, melyek ezeknek az 
összegeknek ugyancsak katonai célra való fordítását való-
színűvé teszik. így fel kell tűnnie annak, hogy a kölcsön-
üzlet megkötésének dátuma mindig valamely nagyobb hadi-
vállalat időpontjával egyezik: 15 esetből 10 a hadműveletek 
megindításának elsősorban kedvező tavaszi hónapokra esik, 
hosszabb külföldi tartózkodásai idején pedig mindössze két 
országos céllal megokolt kölcsönt vett igénybe az uralkodó. 
A személyek is sokszor ugyanazok, mint akiktől nemsokkal 
előbb honvédelmi célokra kért pénzt; így például az 1435-i 
összes kölcsönöket, megokolásuktól függetlenül, a Felvidék 
védelmével és a huszita harcokkal hozhatjuk összefüggésbe. 
Miután pedig az országos célt az első csoportba tartozó ok-
levelek nagy része is említi, a rövidebb fogalmazást, a rész-
letesebb megokolás elmaradását, csupán a kancelláriai stílus 
esetlegességének tulajdoníthatjuk. Valószínű ez már azért is. 
mivel bizonyos külügyi kiadásokon kívül, a középkori állam-
háztartást más számottevő országos „necessitas" mint a had-
sereg fenntartása nemigen terhelte. A második csoportban 
felsorolt kölcsönök legnagyobb részét tehát a hadi és honvé-
delmi célú ügyletekkel egyezően kell elbírálnunk. A meg nem 
okolt kölcsönök egyrészénél az elszámolás mellőzése alig-
hanem szándékos; ezen üzletek létrejöttét az összes esetek-
ben a király személyes szükségleteivel magyarázni mégis 
„testimonium ex silentio" volna; hiszen sokszor nem a köl-
csön, hanem az azt megörökítő okmány természete miatt 
marad el a cél pontos megjelölése. Az oklevelek vagy tovább-
zálogosításokról intézkednek, vagy a kölcsönről befejezett 
ténvként emlékeznek meg és így hallgatnak arról az immár 



nem időszerű körülményről, hogy az uralkodó a pénzt mire 
költötte. 

Mindezeknek mérlegelésével a honvédelmi célra igény-
bevett kölcsönök összegét legalább 450.000 forintra kell be-
csülnünk. Miután pedig semmiféle elfogadható okot sem tu-
dunk felhozni arra, hogy miért kellett volna Zsigmondnak 
álokokra hivatkoznia: kiderül a „ledér" királyról, hogy a 
kölcsönök és zálogolások kárhoztatott eszközéhez az esetek 
óriási többségében magyar királyságának biztonsága, vagy 
alattvalóinak megvédése érdekében nyúlt. A vád első pontja 
tehát összeomlik s most már csak azt kell megvizsgálnunk, 
hogy valóban szükségszerű volt-e még e cél szolgálatában 
is, éppen ennek az eszköznek az igénybevétele, mely vég-
eredményben ismét a nagybirtok anyagi erejét és politikai 
hatalmát növelte nagyra. Erre a kérdésre is csak igenlő vá-
laszt adhatunk. 

Alkalmunk volt az előzőkben azokkal a körülmények-
kel megismerkednünk, melvek a hadviselést avatták e kor 
magyar uralkodójának legköltségesebb „passziójává". Zsig-
mond uralkodása alatt két végzeteshatású folyamat találko-
zott össze: egy minden hadiszolgálattól irtózó s egy másik, 
a harcot foglalkozásnak, kenyérkeresetnek tekintő réteg, te-
hát a polgári és katonai hivatás éles elkülönülése egyazon 
társadalmon belül; másrészt pedig oly félelmes külső ellenség 
megjelenése a magyar államterület déli határán, mely az 
említett rétegekben a háborúval szemben elfoglalt magatar-
tást a végsőkig tudatosította. A köznemesség harcra való kép-
telensége sohasem volt nyilvánvalóbb, a nagybirtok szolgá-
latában álló familiáris harcra való készsége pedig sohasem 
állott magasabb fokon, mint éppen Zsigmond korában. Ez a 
feszültség a zsold nagyságában érvényesült s a háború addig 
ismeretlen megdrágulását okozta. Miután pedig ez a híva-
tásos katonaelem a nagybirtok szervezetében talált megfelelő 
irányítóra, a királynak, ha nem akarta országát a török ára-
dat prédájául dobni, meg kellett alkudnia ezzel a nem általa 
előidézett, hanem csak örökölt állapottal. A kölcsönök és 
zálogolások is annak a megalkuvásnak tünetei, melyet Zsig-
mond. országa helyzetének világos ismeretében vállalt. Sőt 
a helyzet ezen a téren kedvezőbb a központi hatalomra 
nézve, mint a többi rendkívüli jövedelemforrás esetében. Míg 
a rendkívüli adók szinte kivétel nélkül a nagybirtok kato-
naságát táplálták, addig a kölcsönösszegek csak kis hánya-
dukban fordíttattak magánbandériumok fenntartására; na-
gyobbrésziikben királyi várak megerősítésére és az uralko-
dótól függő katonaság szerződtetésére szolgáltak. Zsigmond 



utolsó éveinek kölcsönügyleteiből Léderer Emma'15 helyesen 
következtet a királyi hatalom viszonylagos megerősödésére. 
Az oklevelekben már nemcsupán királyi requisitio-TÓ\, de 
határozott parancsokról olvasunk s így a kölcsönöket úgy 
kell felfognunk, mint a nagybirtok ú jabb honvédelmi meg-
terhelésének tüneteit. Bár láttuk, hogy a nagybirtokosok egy 
kis részének katonai ereje is messze meghaladta az uralko-
dóét, Zsigmond a tényleges hatalmi viszonylat ellenére is, a 
szónak régi magyar értelmében király tudott maradni. Ha-
sonlítsuk össze helyzetét a Jagellókéval, vagy akár a kezdő 
Mátyáséval s a különbséget nemcsak a személyes tekintély, 
de egyben a nagybirtok magatartása szempontjából is lé-
nyegbevágónak fogjuk találni. Zsigmond függött a nagybir-
toktól, nem ellene, hanem vele kormányzott, de ugyanakkor 
rá tudta nevelni a közfeladatok önzetlen ellátására is. Ezért 
nem szabad benne pártkirályt, az oligarchiák játékszerét 
látnunk, összes alattvalóiról kívánt gondoskodni s ezt a gon-
doskodást éppen honvédelmi politikája, annak fejtegetéseink 
során kidomborított sajátos kettőssége tükrözi. Kezdettől 
fogva kiegyenlíteni iparkodott a teherviselés aránytalansá-
gát s reformok sorozatával iparkodott lelket önteni a demili-
tarizált kisnemesi tömegekbe. Ha uralkodásának középső 
szakaszában fel is adta i f júkorának kedvenc gondolatát, ha-
lála előtt néhány évvel ismét visszatért hozzá. Nem őrajta, 
hanem a társadalmi fejlődés könyörtelen ténvein múlott, 
hogy a köznemességet nem sikerült megváltoztatnia. Utódja 
és politikai örököse, Albert király, a fenyegető törökvesze-
delemnek már csak egyetlen orvosságát látta: a nemesség 
általános megadóztatását és a zsoldosságnak fokozott igény-
bevételét. 

Az eszmék személyes színeződése, reformok behozatala, 
időleges elejtése, majd javított alakban való feltámasztása azt 
bizonyítják, hogy Zsigmond király egy hosszú élet és ural-
kodás minden fázisában egyik legfontosabb kötelességének 
magyar királysága biztosítását tekintette. A történetírás 
eddig is kiemelte Zsigmond magyarbarát nyilatkozatait, az 
agg uralkodó öreges hazakívánkozását megbékélt alattvalói 
országába, de mindennek csupán érzelmi jelentőséget tulaj-
donított, elkésett jóvátételét nehezen bocsátható if júkori bű-
nöknek. Ezt az érzelmi magatartást a honvédelmi viszonyok 
ismerete a tények szilárd vázával támogatja. Nem kívánunk 
Zsigmondból származása és adottságai ellenére „nemzeti ki-
rályt'" faragni: az ellentétek epochájának, a későközépkor-
nak gyermeke ő; uralkodói ténykedésében ennek megfelelően 
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egyetemes keresztény közösségi szempontok német, cseh és 
magyar érdekekkel ütköznek össze. De mintha élete alko-
nyán a corpus Christianum feje mindinkább annak egyet-
len sinylődő tagját, a törökkel gyűrköző Magyarországot 
tekintette volna munkássága igazi területének. Hosszas kül-
földi tartózkodásából visszatérve, maradék erőit a török el-
leni védelem megszervezésének és a Felvidékre befészkelő-
dött csehek kiűzésének feladatára tartogatta. Az öreg csá-
szár, honvédelmi tervezetéből láthatóan oly Magyarországot 
képzelt maga elé, mely idegen segítség nélkül, de összes rend-
jeinek áldozatkész erőfeszítésével vet gátat a török előnyo-
mulásnak. Mint szerény udvari miles szívta magába ezt a 
szellemet a középkori magyar önvédelem ,.győzelmes atlé-
tája", a Zsigmond-kori nagybirtok nemzeti kötelességválla-
lásának egy ú j korszakba való átörökítője: Hunyadi János. 

Fia már más útakon jár: a „szittya Mars" középkori 
gondolkodású atyjával s annak hajdani patrónusával ellen-
tétben, nem a nagybirtok közhatalmi szereplésére alapítja 
uralmát, hanem hozzálát a Fejedelem akaratától irányított 
állam megszervezéséhez, melyben az egyes rendi tényezők-
nek csak oly szerep jut, aminőt számukra az uralkodó jelöl 
ki. Védelmezi a köznemességet megyei önkormányzatának 
zavartalan élvezetében, de sem politikailag, sem katonailag 
nem reá. hanem a hatalom ú j eszközére, elsősorban zsoldos-
seregére, támaszkodik. Az állandó sereg zsoldosokból, de nem 
magyar, hanem idegen zsoldosokból áll. A király, aki úr akar 
lenni országában, csak oly hatalmi eszközöket vehet igénybe, 
melyek kizárólag az ő rendelkezésére állanak. Mitsem kezd-
het tehát a színmagyar hívatásos katonasággal, a harcos 
familiárisoknak anyagilag és erkölcsileg egyaránt a nagybir-
tokhoz láncolt társadalmával, hanem helyettük jól fizetett, 
lassan-lassan lelkileg is vele azonosuló idegen zsoldosainak 
erejére és hűségére épít. így Mátyásban támad ellenhatása 
annak a magyar történetet a XII. század óta átható szellem-
nek, mely állami feladatok ellátásáról társadalmi eszközök-
kel kívánt gondoskodni. E folyamat végén Zsigmond, az ú j 
kezdetén Mátyás alakjai állanak. Ellentétük azonban ko-
rántsem az „idegen" és a „nemzeti" király, de nem is a nagy-
birtok és a köznemesség uralkodójának, hanem magának a 
korszellemnek antagonizmusa, mely a hadtörténet viszony-
latában is elkülöníti egymástól a középkor és a renaissance 
jelenségeit. 

Dr. Deér József. 


