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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

Az Anjouk évszázada I. 

Károly Róbert 

 

 
1. Harc a trónért, harc a bárók ellen 

 

   1301. január 14-én meghalt III. András király, akivel férfi ágon kihalt az Árpád-ház. Ez a 

dátum nem csak egy nagyon fontos történelmi határvonal, hanem lélektani fordulópont is volt 

Magyarország történetében. III. András halálával megszűnt az a kapocs, amely az alattvalókat 

összekötötte a „Szent Koronával” megkoronázott uralkodókkal. A tartományurak hatalma már 

III. András uralkodása idején is igen számottevő volt. Birtokaik egy részét örökölték, mivel 

őseik is fontos tisztségeket töltöttek be az Árpád-házi királyok uralkodása idején. A trónért 

folytatott harcok idején újabb és újabb birtokokkal fizettették meg „hűségüket” a király, vagy 

az uralkodóval szemben álló herceg oldalán. 

   A királyi birtokok széthullása már a XII. század végén megkezdődött, majd II. András és 

IV. Béla uralkodása idején ez a folyamat felgyorsult. Nagy magánvár-építkezések kezdődtek, 

és a birtokok gazdagsága is egyre csak nőtt. A szorult helyzetben lévő uralkodók sokszor még 

azt is eltűrték, hogy erőszakosan foglalják el birtokaikat az oligarchák. A legjelentősebb 

családok és tartományurak a következők voltak: 

Csák Máté – Északnyugat-Magyarország 

Aba nembeli Amadé és fiai – Északkelet-Magyarország   

Borsa Kopasz – Alföld délkeleti része, a Tisza és a Körösök vidéke 

Kőszegi Henrik és családja – Dunántúl, Dráva-Száva köze 

Kán László és fiai – Erdély  

Šubićok (Subicsok) – Bosznia és Horvátország nagy része 

Babonićok (Babonicsok) – A Szávától délre eső területek 

Frangepánok – Adriai-tenger északi partszakasza 

Közülük a legnagyobb tartományúr Csák Máté volt, akinek a kezén 18(!) vármegye volt. 

tovább növelte a tartományurak hatalmát az is, hogy hatalmas birtokaik mellé még igyekeztek 

országos tisztségeket is megszerezni: így lettek nádorok, országbírók, bánok, vajdák. Azt sem 

szabad elfelejtenünk, hogy több kis- és középbirtokos nemes is tartozott az oligarchák 

családjához, akik védelmet keresve náluk, a bárók familiárisai lettek. 

   A tartományurak valóban kiskirályokként viselkedtek országrészükben. Bíráskodtak, 

magánhadsereget tartottak fenn, a vámokat és adókat saját maguk számára szedték be, sokszor 

még önálló külpolitikát is folytattak. III. András halála után pedig mindezt még nyíltabban 

tehették, hiszen az uralkodójelöltek a trónért folytatott harccal voltak elfoglalva. A 

trónharcokban kulcsszerepet játszottak, mivel egy-egy jelöltnek igen sokat számított, ha 

valamelyik befolyásos tartományúr mellé állt. Az oligarchák azonban soha nem kísérelték 

meg megszerezni a trónt: külön-külön nem érezték eléggé erősnek ehhez magukat, másrészt 

az egyház úgy sem támogatta volna őket.  
  

 

 

 

 

 

 



 

II 

   Uralkodójelöltekben amúgy sem volt hiány. Itt volt mindjárt az első jelölt, az Anjou-házból 

való Károly Róbert, aki II. Károly nápolyi király unokája volt. Károly Róbert nagyanyja 

Árpád-házi hercegnő volt (V. István királyunk leánya), s ilyen alapon tartott igényt a magyar 

trónra. A másik trónkövetelő Vencel, cseh herceg volt. Az ő dédanyja IV. Béla király leánya, 

Kunigunda volt. A harmadik a sorban Ottó bajor herceg (a Wittelsbach-család tagja), aki IV. 

Béla unokájának mondhatta magát. 

   Leghamarabb a három jelölt közül Károly Róbert lépett, aki már III. András halála idején 

az országban tartózkodott. A 13 éves trónkövetelőt 1301-ben, Esztergomban királlyá 

koronázták. Az ifjúnak viszont nem volt meg a kellő támogatottsága a főurak körében, és 

azért sem ismerték el törvényesnek a koronázást, mivel az nem a Szent Koronával történt 

meg. A befolyásos főurak nagy része a cseh Vencelt támogatta. Az ifjú apjával, II. Vencel 

cseh királlyal érkezett Magyarországra. 1301-ben Székesfehérvárott, a kalocsai érsek 

koronázta őt magyar királlyá a Szent Koronával. Vencel, hogy kedvében járjon új 

alattvalóinak felvette a Magyarországon igen népszerű László nevet. Néhány délvidéki 

tartományurat leszámítva (Subicsok pl.) a kiskirályok is őt támogatták. Az Anjou Károly 

Róbertnek menekülnie kellett. A pápa viszont Károly Róbert mellé állt, és eltiltotta Vencelt a 

magyar királyi cím használatától, a magyarokat pedig kiközösítéssel fenyegette meg, ha nem 

térnek Károly Róbert hűségére. 

   A pápa befolyása hamarosan érvényesült a magyar főpapi karban is, akik korábbi 

álláspontjukat megváltoztatva Károly Róbert mellé álltak. A cseh párt helyzete kezdett 

tarthatatlanná válni, még hadsereggel sem tudta biztosítani a cseh uralkodó fiának a magyar 

trónt, így Vencel apjával együtt visszatért Csehországba, és 1305 őszén lemondott minden 

igényéről Magyarországgal kapcsolatban. A helyzetet csak az bonyolította, hogy magukkal 

vitték a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket is. Az Anjou-párt helyzete nem lett 

könnyebb, hiszen Vencel uralkodói jogait Ottó bajor hercegre ruházta át, s neki adta oda a 

koronát is. Több oligarcha támogatását is élvezve (Kőszegiek, Borsa Kopasz) Ottó elindult 

Magyarországra, hogy megkoronáztassa magát. (Ekkor esett meg a Képes Krónika szerint a 

híres történet, hogy a csobolyóba rejtett Szent Koronát útközben elvesztették. Majd’ egy 

napig hevert az út szélén, de visszamentek érte, és szerencséjükre nem vette fel senki az út 

menti árokból.) Ottót 1305-ben, Székesfehérváron a veszprémi és a csanádi püspök koronázta 

királlyá, mivel a főpapok többsége, élükön az esztergomi érsekkel Károly Róbert pártján 

álltak. Természetesen a koronázástól függetlenül Károly Róbert is királynak tekintette magát! 

A két uralkodó 1307-ig fegyverszünetet kötött egymással. Az Anjou-párt ekkor támadásba 

lendült. Ottó menekülni volt kénytelen, de Erdélyben Kán László elfogta. Innét csak nagy 

nehezen tudott visszamenekülni Bajorországba. A korona Kán Lászlónál maradt.  

   Egyre több tartományúr állt az Anjou-párt mellé, de Kán László vonakodott visszaadni a 

Szent Koronát. 1309-ben egy új koronát készíttettek, amit a pápai legátus szentelt fel, s ezzel 

koronázták meg, immár másodszor Károly Róbertet most Budán, a Nagyboldogasszony-

templomban. Végül 1310-ben kemény alkudozások, és egyházi kiközösítéssel való 

fenyegetőzés hatására Kán László visszaadta a Szent Koronát, s most már minden feltétel 

adott volt a teljesen törvényes harmadik koronázáshoz: a Szent Koronával, Székesfehérvárott 

és az esztergomi érsek által. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

   Károly Róbert első és legfontosabb teendője a kiskirályok hatalmának megtörése, majd 

felszámolása volt. Ezek a tartományurak területükön rablógazdálkodást folytattak, sokszor 

erőszakosan szereztek maguknak jövedelmeket. A közbiztonság siralmas volt, és 

akadályozták a kialakuló árutermelés és pénzgazdálkodás megerősödését is. Az egyház is 

sokszor volt szenvedő alanya a kiskirályok erőszakoskodásainak, a kisebb birtokosok is 

állandó rettegésben éltek. A pusztítások nem kerülték el a védtelen jobbágyfalvakat sem. Így 

azt mondhatjuk, hogy az ország döntő többsége a királytól várta a központi hatalom 

megszilárdítását, a rend helyreállítását.  

   Az ifjú királynak azonban óvatosnak kellett lennie, hiszen az oligarchák komoly katonai 

erővel rendelkeztek. Károly Róbert ügyesen ötvözte egymással a tárgyalás és a fegyveres 

megtorlás taktikáját. Az azonban hamar kiderült, hogy az oligarchák csak a fegyverek nyelvén 

értenek. Az első nagy fordulópontot az 1312-ben megvívott rozgonyi csata jelentette, ahol a 

király a kassaiak segítségével győzelmet aratott Aba Amadé fiai felett. 1312 és 1318 között 

Károly Róbert sorra legyőzte a jelentősebb tartományurakat, és azok területeit királyi 

ellenőrzés alá vonta. 1321-ben meghalt a legnagyobb ellenfél Csák Máté is. Fontos 

megemlíteni, hogy a király felszámolta az őt kezdettől fogva támogató Subicsok és 

Babonicsok hatalmát is a Délvidéken. 

   Károly Róbert természetesen a hozzá hű és mellette mindvégig kitartó nemeseket, 

egyházfőket megjutalmazta országos tisztségeket, és birtokokat adva nekik.  

 

 

 

2. Az erős királyi hatalom 

 

   A király legfőbb belpolitikai célkitűzése az erős királyi hatalom megteremtése volt. A 

szilárd rend kialakítása mindenkinek érdekében állt, de főleg a vezető társadalmi csoportok 

sokszor adtak hangot elégedetlenségüknek a túlzott központosítás miatt. Elsőként a főpapok 

zúgolódtak, hiszen Károly Róbert csakis az általa megbízhatónak tartott embereket nevezte ki 

az érseki és püspöki székekbe. (A főpapok állandó tagjai voltak a királyi tanácsnak is!) Az 

egyházi testületeknek nem hagyott ebbe beleszólást a kinevezésekbe. Az egyházat igyekezett 

a király minél szorosabb ellenőrzés alá vonni, hiszen a legfontosabb udvari hivatali pozíciókat 

(kancellár, alkancellár stb.) papok töltötték be, és az írásbeliség központjai is a kolostorok és 

más egyházi intézmények voltak. 

   A nemességen belül az országos tisztségeket viselő bárók szintén tagjai voltak a királyi 

tanácsnak. A bárók közé tartozás nem csak nagy vagyont jelentett, hanem komoly politikai 

hatalmat is. Az új bárók főleg a tartományurak ellen folytatott harcban tüntették ki magukat, 

és a király fontos pozíciókkal jutalmazta meg őket. Ilyenek voltak a Lackfiak például, akik hat 

évtizeden keresztül viselték a lovászmesteri tisztet. Megjelentek a magyar főurak mellett a 

külföldiek is: a Drugethek például majd’ húsz éven keresztül töltötték be a nádori méltóságot. 

Voltak olyanok is akiket elsősorban tehetségük emelt magas posztra, mint például Nekcsei 

Demetert, aki tárnokmester lett.  

   A királyi hatalom legfőbb alapját a királyi birtokok alkották, amelyek elsősorban a volt 

tartományúri területekből gyarapodtak. Miután Károly Róbert hatalma megszilárdult, nem 

óhajtotta a kiváltságos rétegek egészét bevonni a kormányzásba, csak szűk tanácsadó 

testületére támaszkodott. 1320 után nem hívott össze országgyűléseket sem. Fontos támaszai 

voltak még a régebbi köznemesi famíliákból felemelkedő országnagyok is: Garaiak, Újlakiak, 

Szécsényiek. Ők még nagyon sokáig meghatározó szerepet fognak játszani a magyar 

történelemben. A király az ő segítségükkel és a királyi birtokok által szilárdan a kezében 

tartotta az ország ellenőrzését.  



 

IV 

Az új arisztokrácia katonailag értékes elemeit tömörítette az 1326-ban alapított Szent György 

lovagrend. A rendnek tagja volt a király, és az ország legfontosabb méltóságait viselő főurak. 

   A jobbágyság még korántsem volt egységes, voltak közöttük jómódú gazdálkodók és 

teljesen nincstelen szegények. Nagyban függött életkörülményük attól is, hogy milyen 

birtokon dolgoztak. A legrosszabb helyzetben a világi nagybirtokokon dolgozók voltak, a 

felemelkedésre pedig az egyházi birtokokon élőknek volt a legtöbb esélyük. 

   Az ország lakóinak számát a XIV. század 20-as éveiben 2-2,1 millió főre becsülhetjük, ami 

azt jelentette, hogy a hatalmas ország igen gyéren lakott volt. Ez volt az oka annak is, hogy 

gazdasági fejlettség terén is le voltunk maradva a nyugati országokhoz képest. Lényeges 

kérdés volt a lakatlan területek betelepítése, amelyekre a király német vállalkozóknak adott 

megbízást. Ők voltak a soltészek, akik lakosokat toboroztak lakatlan területek benépesítésére. 

A gyér lakosság voltak az egyik legfőbb korlátja a városiasodás felgyorsulásának is. Nyugat-

Európához képest ebben komoly hátrányban voltunk, bár Anjou királyaink sokat tettek a 

városok fejlődéséért. Főleg a királyi birtokokon kiváltságjogokkal ruházták fel a 

településeket, a jelentősebbeket fallal is körülvették. Ezekből alakultak ki később a szabad 

királyi városok (civitas), a fal nélküli kisebb jelentőségű települések mezővárosi (oppidum) 

rangot kaptak. 

 

 

 

3. Pénzügyi és hadügyi reformok 

 

   Külkereskedelmünk szerkezete eléggé szerencsétlenül alakult: legfőbb kiviteli cikkünk a 

bor, az állatbőr és az élőállat voltak. Míg Nyugat-Európából luxuscikkeket, használati 

eszközöket hoztunk be. Igaz, hogy a korabeli Európában hazánk volt az egyik legnagyobb 

arany- és ezüstérc termelő, de ennek nagy hányada ki is áramlott az országból. 

   Károly Róbert első pénzügyi reformjai a nemesfém-készlet észszerűbb felhasználását 

próbálták elősegíteni. Az újonnan feltárt felvidéki bányák megművelésére csehországi 

bányászokat hozatott a király, akiket Körmöcbányán telepített le. Eltörölte a királyi 

monopóliumot a bányászati tevékenységre, ezzel is ösztönözve a földesurakat a kitermelésre. 

A kitermelt ércek után illetéket fizettetett a király, aminek a neve urbura (bányabér) volt, 

ennek egyharmadát a birtokos megtarthatta. Ezt követte a pénzverés reformja. Az összes 

kitermelt nemesfémet a királyi kamarák vásárolták fel. 1326-ban, firenzei mintára 

aranyforintot veretett az uralkodó, amely hosszú időn keresztül az egyik legstabilabb 

fizetőeszköz maradt Európában. Megmaradt a forint mellett az ezüstdénár is, amely szintén 

kedvelt volt a kereskedők körében. 

   A király megszüntette a kötelező pénzbeváltást, az ebből származó „kamara haszna adót” 

egy új adóval pótolták, a kapuadóval. Minden kapu után három garassal számoltak. A XIV. 

század első harmadában nagy sótelepeket fedeztek fel. A sóbányászatból származó jövedelem 

szintén komoly bevételi forrása lesz majd az Anjouknak. Teljes egészében az Anjouk újítása 

volt a külkereskedelmi forgalom megvámolásának új rendszere: általánossá tették a 

harmincadvám fizetését. Kisebb hányadot képviseltek a kincstár bevételei között a városok 

adói, a zsidóktól szedett különadó és egyéb régebbi adófajták. 

   Károly Róbert új alapokra helyezte a királyi bevételeket, amelyek legfontosabb elemeit az 

ún. regálé jövedelmek alkották: a bányabér, a harmincadvám, a kapuadó stb. Károly Róbert 

szigorú és sikeres gazdaságpolitikája teszi majd lehetővé Nagy Lajos számára a hódító 

hadjáratok vezetését. 

 

 

 



 

V 

   A hadszervezet területén ekkora változások nem következtek be. Régebben Károly 

Róbertnek tulajdonították azt, hogy átfogó hadszervezeti reformot hozott létre, a banderiális 

hadszervezet kialakításával. A valóságban csak annyi változásról van szó, hogy a nemeseknek 

nem csak honvédő, hanem támadó háborúkban is részt kellett venniük. A másik változás 

pedig az, hogy az országnagyoknak megengedte a király, hogy saját címeres zászlajuk 

(bandéria) alatt vezessék csapataikat, és ne a király lobogója alatt. Ennyi volt a változás az 

XIII. századhoz képest!  

 

 

 

4. Károly Róbert külpolitikája 

 

   Magyarország erejének teljes egészével rendelkezhetett a király miután leszámolt a 

kiskirályok uralmával. Ez lehetővé tette az erőteljesebb külpolitikai fellépést is. Az Árpádok 

régi dicsőségének visszaszerzéséhez még hiányzott a kezdeményező külpolitikai, az ún. déli 

„melléktartományok” visszaszerzése. Szerbiától sikerült visszafoglalni a macsói bánságot, és 

megszállták a magyar csapatok Nándorfehérvár és Galambóc várát is, két fontos déli 

erődítményt. Dalmáciában és Horvátországban már nem volt ilyen sikeres a király. A gazdag 

dalmát kereskedővárosok Velence fennhatósága alá kerültek, míg Horvátországot lényegében 

a horvát urak kormányozták. 

   Legnagyobb katonai kudarcát 1330 őszén szenvedte el Károly Róbert, mikor a havasalföldi 

vajda, Bazaráb ellen vonult. A vajda a királyt kíséretével együtt csapdába csalta, ahonnét 

csak nagy üggyel-bajjal tudott elmenekülni. Havasalföld egyelőre nem lett vazallusállama 

hazánknak. Fontos feltennünk a kérdést, hogy miért volt ennyire lényeges a Magyarországot 

délről határoló területek feletti ellenőrzés megszerzése Károly Róbertnek? Itt alapvetően az 

Árpádok külpolitikáját folytatta tovább a király. Ez elsősorban hazánknak a Balkán felé való 

terjeszkedését jelentette, illetve egy biztonsági zóna fenntartását a külső betörésekkel 

szemben. 

   Hazánk viszonya a szomszédos Habsburgokkal nem volt jó, mivel a Habsburgok a 

Kőszegiek egyik legfőbb támogatójának számítottak, másrészt pedig fegyverrel kellett 

visszafoglalnunk tőlük több olyan területet, amelyet még a kiskirályok uralma alatt szálltak 

meg. 

   Külpolitikai szövetségeseket magának Károly Róbert elsősorban a Habsburgok ellenfelei 

között keresett. Ilyenek voltak a cseh Luxemburgok, vagy a lengyel Piastok. Lengyelországot 

sokszor segítette a magyar király csapatokkal is a Német Lovagrend elleni harcban. Az 

Anjouk külpolitikájának mindvégig szilárd pillére volt a magyar-lengyel szövetség. Károly 

Róbert a lengyel király, Ulászló lányát Lokietek Erzsébetet vette feleségül. Ulászló fia III. 

(Nagy) Kázmér pedig szoros szövetségese volt hazánknak. A lengyel-cseh viszony már nem 

volt felhőtlen, és éppen ezért nagy fegyvertény, hogy Károly Róbert egy asztalhoz tudta 

leültetni a két felet tárgyalni. 1335-ben Visegrádon ünnepelte meg a három király Károly 

Róbert, Luxemburgi János cseh, és III. (Nagy) Kázmér lengyel király a cseh-lengyel 

viszony normalizálását. A három fél katonai szövetséget kötött egymással, amely elsősorban a 

Habsburgok ellen irányult, és született egy külön cseh-magyar megállapodás új kereskedelmi 

útvonalak kijelöléséről. Ez azért volt fontos, mert Bécs árumegállító joga lefölözte a nyugat 

felé tartó cseh és magyar kereskedők hasznát. 1339-ben szintén Visegrádon a lengyel és a 

magyar király örökösödési szerződést kötött egymással: ha III. (Nagy) Kázmér fiú utód nélkül 

halna meg, akkor a lengyel trónt Károly Róbert és utódai öröklik.  

 

 

 



 

VI 

   Fontos megemlíteni még az ún. nápolyi kapcsolatot, amely majd főleg Nagy Lajos 

uralkodása idején válik jelentőssé. 1309-ben meghalt II. Károly nápolyi király, aki halála után 

nem Károly Róbert apjára, a legidősebb fiúra hagyta a trónt, hanem harmadik fiára, Róbertre. 

Róbertnek azonban a fia meghalt, és csak két lányunokája volt. Károly Róbert 1333-ban 

Nápolyba látogatott, ahol másodszülött fiát, András herceget eljegyezte az idősebbik 

lányunokával, Johannával. Így remélte biztosítani a nápolyi trónt középső fiának. Az 

események azonban másmilyen fordulatot vettek… 

 

   Károly Róbert 54 éves korában, 1342-ben halt meg. Székesfehérvári temetésén több király 

és herceg is megjelent, köztük a később IV. Károly német-római császár is. A korabeli Európa 

elismerte uralkodónk tehetségét, és nagy királynak tartották a történetírók is. A hazai szerzők 

műveiben a céltudatos, sokszor komor egyéniségű Károly Róbert eléggé háttérbe került 

fiával, Nagy Lajossal szemben. Nagy Lajos a kedves lovagkirály volt, akinek hőstetteit az 

egész ország zengte. Tudnunk kell azonban azt, hogy Nagy Lajos királyunk pontosan az apja 

által létrehozott alapokon válhatott naggyá. Hosszú és kemény munkával Magyarországot 

Európa egyik jelentős államává emelte, korábban nem tapasztalt gazdasági és társadalmi 

fejlődést teremtett meg reformjai által.       


