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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

Zsigmond király uralma Magyarországon  

 

 
1. Nehéz esztendők 

 

   Luxemburgi Zsigmond személye, talán egy kicsit méltánytalanul, nem kapott soha akkora 

figyelmet a magyar történetírásban, mint mondjuk Hunyadi Mátyásé, de még Nagy Lajos 

királyunk is sokkal előnyösebb pozíciókkal bírt, mint ő.  Köszönhető ez annak, hogy 

Zsigmond uralma komoly hatalmi válsággal kezdődött, neki kellett először igazán 

szembenéznie a törökveszéllyel. Emiatt természetesen változtatni kellett a külpolitikai 

koncepción is: az addigi látványos hódításokat felváltotta az aktív védekezés időszaka. (Ezt 

folytatta egyébként Mátyás is a törökkel szemben.) Zsigmond uralkodása idején formálódott 

ki a rendi monarchia, amely természetesen nem járt belpolitikai konfliktusok nélkül. Ráadásul 

az ő uralkodása idején váltak meghatározó szereplőivé a magyar politikai életnek a 

nagybirtokosok, a főurak. Az ő uralkodásának eredménye nem a látványos külsőségekben 

nyilvánult meg, hanem a mindennapi szívós munkában, a stabil és gazdag ország 

kialakításában. Néhány érvet mindenképpen fel kell sorakoztatnunk Zsigmond nagysága 

mellett, amelyek lényegesek egy új Zsigmond-kép kialakításánál. 

   Kiváló politikai érzékkel találta meg a megfelelő egyensúlyt a bárói csoportok között úgy, 

hogy hatalma szilárd maradt. Támogatta a városokat, felismerte azok fontos gazdasági 

szerepét. Magyarországot minden erővel igyekezett felkészíteni a várható veszélyre, amely a 

török terjeszkedés miatt leselkedett hazánkra. Német-római császárrá is megválasztották, s 

ezzel a budai királyi udvart egy időre az európai politikai élet egyik központjává tette meg. 

Zseniális diplomatának is bizonyult, mikor fáradtságos munkával megszervezte a konstanzi 

zsinatot, ahol például egymás mellé ültette az angol és francia egyházfőket, akik között nem 

volt felhőtlen a viszony a száz éves háború miatt. Komoly szerepet vállalt a cseh huszitizmus 

ellen vívott harcban is. 

   Zsigmond IV. Károly német-római császár fia volt, Magyarország trónján kerek ötven éven 

keresztül ült (1387-1437), ezzel a második leghosszabb ideig uralkodó királyunk volt. Nagy 

Lajos halála után, 1382-ben a trónt a középső leány, Mária örökölte, de az hamar világossá 

vált, hogy ő nem sokáig irányíthatja az országot, hiszen a magyar szokásjog nem ismerte el a 

nőági örökösödést. 1385-ben tartották meg Luxemburgi Zsigmond és Mária esküvőjét. A 

hazai köznemesség viszont az Anjoukkal rokon nápolyi királyt, Durazzói Károlyt akarta 

trónra ültetni, míg Erzsébet, Nagy Lajos özvegye egy francia jelöltetet támogatott. 1385-ben 

Durazzói Károlyt II. Károly néven magyar királlyá koronázták. Az ország végletesen 

megosztottá vált. A bárói ligák összefogtak II. Károly ellen, aki mindössze 39 napig 

uralkodott, és merénylet áldozata lett. Polgárháborús állapotok alakultak ki, melynek 

áldozatául esett Nagy Lajos özvegye is. A válsághelyzetben az udvari pártok Zsigmondot 

támogatták, s 1387-ben magyar királlyá koronázták. Zsigmond a bárók kegyelméből lett 

király, s ezért nagy árat kellett fizetnie. Így lett a nádor Lackfi István, a főkancellár pedig 

Kanizsai János egri püspök. Kötelezték a királyt arra, hogy nekik és rokonaiknak a 

legfontosabb méltóságokat, és azzal járó birtokokat adja meg. Eléggé vészjósló kezdet…       
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2. A bárók fogságában 

 

   A Nagy Lajos halálát követő két évtized alapvető fordulópontot jelentett a magyar 

történelemben. Az egyik a hatalom szerkezetét illeti. Gyökeresen átalakult az ország 

birtokstruktúrája: az addig túlsúlyban lévő királyi birtokok hegemóniáját felváltotta a 

magánföldesúri tulajdonban lévő birtokoké. Ekkor alakultak ki a nagybirtokok, és hatalmas 

főúri vagyonok, amelyek által komoly politikai és gazdasági befolyással bírtak azok 

tulajdonosai. A másik fordulatot a kül- és belpolitikában a megjelenő török veszély hozta. Ez 

azért fontos, mert egybeesett a királyi hatalom meggyengülésével. Az ország védelmi 

képességei gyengültek azáltal, hogy állandó lett a feszültség a királyi hatalom és a főurak 

között. A fordulat megnyilvánult a külpolitikában is. Ugyanis eddig Magyarország mindig 

kezdeményezőleg lépett fel a Balkánon és szomszédaival szemben, mostantól fogva viszont 

folyamatos védekezésre kényszerültünk. Ez a védekezés azonban még aktív védekezést 

jelentett! A magyar uralkodó osztálynak ez komoly lelki megterhelést jelentett, amit nem is 

tudtak feldolgozni. Az ország földje a tatár dúlások óta nem volt felperzselve, és most ismét 

idegen csapatok pusztították, ráadásul rendszeresen. Újból és újból támadó háborút követeltek 

a törökök ellen, ezektől várva a diadalmas ellencsapást, és ezzel a régi dicsőség visszatértét. 

Az Oszmán Birodalom viszont félelmetes ellenfél volt, amellyel már nem volt egy 

súlycsoportban Magyarország, európai összefogásra volt szükség. E lelki tényezők nélkül 

nem érthető meg az, hogy miért fogadta tartós ellenszenv Zsigmond minden lépését, s nem az 

a bálványozás, amelyet a „törökverő” Hunyadi János, vagy éppen Mátyás kapott. 

   Zsigmond uralkodásának első öt éve alatt a királyi birtokok nagysága jelentősen 

megcsappant, és nagyrészük a bárói liga vezéreinek a kezén halmozódott fel. Az Anjou 

királyok idején meglévő királyi birtokok most hatalmas magánvagyonok alapjai lettek. Annyi 

előnye azonban mindenképpen volt a történteknek, hogy a liga tagjai szilárdan kezükben 

tartották a dolgokat, Zsigmond mellett álltak a király ellen harcoló belső ellenzékkel szemben. 

Az ő segítségükkel Zsigmond ki tudta terjeszteni hatalmát az egész ország területére. 

Természetesen ennek a segítségnek az árát meg kellett fizetni. 

   Igaz, hogy az ország egysége helyre állt, de egy újabb kihívással kellett szembe néznie az 

udvarnak, ami kívülről jött: a török előrenyomulás. Az 1389-es rigómezei csata után a török 

közvetlenül elérte Magyarország déli végeit, és elkezdte annak folyamatos pusztítását. Az 

Anjou-korban még virágzó területek szinte sivataggá váltak, városok, falvak tűntek el a 

térképről. A magyar etnikum vagy elmenekült, vagy elpusztult és helyét a délről érkező szláv 

menekülők foglalták el. Ezzel megkezdődött az ország etnikai térképének az átrajzolása is. 

Zsigmond több kisebb ellentámadást is intézet a török ellen, de az igazi nagy csapást 1396-

ban kívánta mérni I. Bajezid szultán csapataira. A magyar király igazi nemzetközi haderőt 

tudott összeverbuválni, de a francia nehézlovasság fegyelmezetlensége miatt a nikápolyi 

csatában súlyos vereséget szenvedett a török csapatoktól. Ettől kezdve mindenki számára 

világosság vált, hogy az Oszmán Birodalom minden eddiginél félelmetesebb ellenfél, 

amellyel hosszabb távon kell számolni, és át kell értékelni a magyar haditaktikát vele 

szemben. 

   Itthon a vereség sokkhatása politikai válságsorozatot indított el. Zsigmond a kezdeti évek 

tehetetlensége után minden erejével azon volt, hogy lerázza magáról a bárói liga 

gyámkodását. Legfőbb törekvése az volt, hogy egy új, hozzá hű vezetői elitet hozzon létre. Az 

új vezetői réteget hazai híveiből és külföldiekből állította össze: a lengyel lovag Stiborici 

Stibor erdélyi vajda és pozsonyi ispán lett, a német Cillei Hermann tartományi gróf, Garai 

Miklós horvát-szlavón bán. Ezeket a nagyurakat hatalmas birtokadományokkal állította maga 

mellé. 
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   A bárói liga a köznemességgel lépett szövetségre a király és új támogatói ellen. Zsigmond 

igyekezett minél jobban érvényesíteni királyi hatalmát velük szemben. Lackfi István lázadását 

elfojtotta, majd a volt nádort a király hívei megölték. A másik befolyásos báró Kanizsai 

főkancellár 1401-ben erre válaszul a királyt elfogatta, és a hatalmat a bárók tanácsa vette át. 

Zsigmondtól külföldi hívei menesztését kérték, és ha ezt megtagadja új király után néznek. 

Zsigmondot híveinek összefogása azonban megmentette és hosszas tárgyalások után sikerült 

megegyezniük a lázadó bárókkal. Az év végén a király kiszabadult fogságából, hatalma 

erősebb volt mint valaha. A legfontosabb várakat megbízható kapitányai őrizték, híveit pedig 

a legmagasabb méltóságokkal jutalmazta meg: Garai Miklós nádor lett. 1403-ra Zsigmond a 

maradék bárói ellenállást is felszámolta, és ettől kezdve nyugodtan szövögethette külpolitikai 

terveit, hozzáláthatott az ország belső megreformálásához. 

   Idehaza lényegében csak egyszer kellett még komolyabb belpolitikai problémával 

szembenéznie a királynak, de ez már halála évében volt. 1437-ben Lépes György erdélyi 

püspök három éven keresztül nem szedte be az adót a parasztoktól a rossz pénzre hivatkozva, 

majd ebben az évben a háromévi adómennyiséget egyszerre követelte. Ez az esemény vezetett 

el a XV. század legnagyobb magyarországi parasztfelkeléséhez, amelynek egyik vezetője 

Budai Nagy Antal volt. Az erdélyi román és magyar parasztok egymással szövetségben 

fordultak szembe a nemességgel.  A nemesi hadak, amelyek Kápolnán kötötték meg uniójukat 

Erdély három „politikai nemzete” nevében ígéretekkel húzták az időt, majd az év végén 

felszámolták a felkelést. A kápolnai unió azért fontos, mert itt nevezték meg először a három 

erdélyi rendet: a magyar nemesség, a szász polgárság és a székelyek.  

 

 

 

3. Belső reformok 

 

   1403 után semmi sem ingathatta meg Zsigmond hatalmát, melynek legfőbb támasza az 

általa teremtett új arisztokrácia volt. Egyik bizalmasának, Cillei Hermannak a leányát, Cillei 

Borbálát vette el feleségül, ami újabb bizonyíték a szoros kötődésre. Stibor vajda mellett 

kiemelkedő alakja volt még ennek a bizalmas körnek Ozorai Pipo (Filippo Scolari), 

Zsigmond olasz származású kiváló hadvezére, temesi ispán. 1408-ban Zsigmond 

megalapította a Sárkányrend lovagi társaságát, melynek tagjait (Zsigmond és felesége, illetve 

22 báró) esküvel megpecsételt örök szövetség láncolta egymáshoz. 

   Zsigmond kemény kézzel látott hozzá az egyház feletti ellenőrzés megszerzéséhez is: 

leváltotta a régi egyházfőket, és saját híveit nevezte ki a püspöki és érseki székekbe. Mivel a 

pápa Durazzói Károlyt, a nápolyi trónkövetelőt támogatta, ezért erősen korlátozta a pápa 

befolyását a magyar egyházügyekben. Királyi jóváhagyáshoz kötötte a pápai intézkedések 

magyarországi végrehajtását. Ez nem volt más, mint a főkegyúri jog gyakorlása. Zsigmond 

sokszor nem töltött be fontos egyházi méltóságokat, hogy az adott főpapi jövedelmeket saját 

céljaira, jelesül a török elleni védekezésre használhassa fel. 

   Zsigmond kiemelt szerepet szánt a politikai életben a királyi városoknak. Igyekezett minél 

jobban növelni a királyi városok gazdasági és politikai súlyát elsősorban kiváltságjogok 

adományozásával: árumegállító jog, önálló ítélkezés, közvetlen királyi felügyelet stb. 

Mindezen jogokat az 1405-ben kiadott városokról szóló dekrétum tartalmazza. Zsigmond 

elsősorban a városokon keresztül a polgárságot kívánta erősíteni, és egyik szövetségesévé 

megtenni. A király szorgalmazta a városfalak építését is, és több településnek is 

kiváltságjogokat ígért, ha felépítik a városukat körbeölelő falakat. A korszak végére a városok 

közül kiemelkedett hét város, az ún. tárnoki városok, amelyek felügyeletét közvetlenül a 

királyi tárnokmester látta el: Buda, Pozsony, Sopron, Kassa, Eperjes, Bártfa, Nagyszombat.  
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A gazdaság viszonylagos fejletlensége miatt azonban a városok nem tudták betölteni azt a 

szerepet a politikai életben, amelyet az uralkodó nekik szánt. 

   Az Anjou-kori államszervezet is jelentős változáson ment keresztül. Igaz, hogy a királyi 

tanács megtartotta vezető szerepét, de a bárók és főpapok mellé Zsigmond saját híveit is 

felvette a tanácsba, s nekik a „különös tanácsos” rangot adta. Ők általában gazdasági 

szakemberek, vagy katonák voltak. Itt kell megemlítenünk, hogy igaz, hogy a királyi birtokok 

és vármegyék száma drasztikusan csökkent, de Zsigmond zseniális taktikájával mégis 

szilárdan kezében tartotta az országot. A királyi vármegyék egy része a királyné „tulajdonába” 

ment át, más részüket pedig megbízható kapitányainak felügyeletére bízta. Ezek a birtokok 

északnyugat-délkelet irányban szelték ketté az országot, megakadályozva azt, hogy helyi 

tartományúri hatalmak jöhessenek létre. Mindig volt egy-egy királyi birtok, amely 

beékelődött a magánföldesúri területek közé. 

   A reformok között különleges hely illeti meg a katonai reformokat. Zsigmond fenntartotta a 

földesúri hadseregek (banderiális hadszervezet) létét, de azokat két új elemmel bővítette ki. 

1397-ben rendelkezett az ún. telekkatonaság felállításáról. Azaz arra kötelezte a birtokosokat, 

hogy 20-20 jobbágytelek után egy könnyűfegyverzetű lovas íjászt állítsanak még ki. 1435-ben 

ez úgy módosult, hogy 33 jobbágy után kellett kiállítani a lovast. A másik új elem az volt, 

hogy megengedte az ország nagybirtokosainak, hogy saját zászlóaljakat is kiállítsanak. Ez 

eddig csak az országnagyoknak (nádor, országbíró, horvát bán stb.) volt lehetséges. Így a 

magyar haderő a következőképpen nézett ki Zsigmond idején: a király és az országnagyok 

bandériumai, főúri magánbandériumok, telekkatonaság. A két új elemmel az volt a célja a 

királynak, hogy az ország védelmi költségeinek egy részét áthárítsa a birtokosokra. 

 

 

 

4. A zsigmondi külpolitika, Magyarország Európa vezető hatalmainak sorában 

 

   Miután stabilizálta trónját Zsigmond 1403-ban, figyelmét az oszmán veszély elhárítására 

fordította. A körülmények neki kedveztek, hiszen I. Bajezid csatát veszített Ankaránál Timur 

Lenkkel, a belső-ázsiai hódítóval szemben. A szultán fogságba esett, fiai pedig több mint tíz 

éven keresztül a trónért való harccal voltak elfoglalva. Havasalföld és Szerbia szilárdan 

magyar kézben volt, ütközőállamokként felfogták a magyar területek elleni támadási 

kísérleteket. Lazarevics István szerb despota magyar báró lett, és nagy birtokokat kapott az 

ország területén belül. A magyar király kemény és véres hadjáratokban meghódoltatta 

Boszniát is így teljessé vált az ütköző államok sora. Az oszmán birodalom megerősödésével 

azonban ezek az ütköző államok egyre kevésbé voltak tarthatóak Zsigmond számára. 

Növekvő áldozatokkal járt ezen országok legalább egy részének a megtartása is. 

Magyarország egyre inkább a határaihoz szorult vissza. Az 1420-as években a Duna és a 

Száva folyó vonalára támaszkodva Zsigmond egy végvári védelmi rendszer kiépítését 

rendelte el. Ez volt az utolsó nagy „állami beruházás” Magyarországon. A középkor folyamán 

a magyar állam ekkor volt utoljára olyan gazdag, hogy egy efféle beruházást finanszírozzon. 

Ennek ellenére Havasalföld felől egyre több támadás érte Erdélyt, a török jelenléte minden 

eddiginél nyomasztóbbá vált. 1426-ban, a tatai szerződésben Lazarevics despotával Zsigmond 

megállapodott, hogy annak halála után Nándorfehérvár és a szintén Duna-parti Galambóc 

erődítménye magyar tulajdonba kerül át. Az utóbbi igen fontos erősséget azonban a török 

kaparintotta meg. 1428-ban Zsigmond fegyverrel kívánta visszafoglalni a várat, de II. Murád 

szultán személyesen jött azt felmenteni. Zsigmond Galambóc mellett szenvedte el második 

nagy vereségét a töröktől. 
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   Komoly veszteséget jelentett a magyar állam számára, hogy Zsigmondnak a Velencével 

folytatott hosszú háborúskodás során nem sikerült megtartania Dalmáciát. A gazdag 

kereskedővárosok adói ezek után a köztársaságot illették és nem Magyarországot. 

   Az 1410-es évek elejétől Zsigmond figyelme nyugat felé fordult. A német 

választófejedelmek 1411-ben német királlyá választották, s ezzel a német-római császárság 

ura lett. (A császári koronázásra csak később került sor.) 1412-ben Zsigmond hat évre 

elhagyta Magyarországot. Ilyen hosszasan magyar király még nem volt távol az országtól. 

Legfontosabb feladatának a keresztény egyházon belüli szakadás megszüntetését tartotta, 

ugyanis ekkoriban több pápa is „hivatalban” volt. 1414-ben kiváló diplomáciai 

teljesítményével Konstanzba egyetemes zsinatot hivatott össze, amely 1418-ig ülésezett. A 

zsinaton mindvégig Zsigmond elnökölt, és tekintélyével sikerült komoly eredményeket is 

felmutatnia a gyűlésnek. A három pápát lemondatták a pápai trónról és lényegében 

közmegegyezéssel egy új pápát választottak 1417-ben V. Márton személyében. Az átfogó 

egyházi reform ügyében azonban nem sikerült eredményeket elérni. Az egyház 

tekintélyvesztése vezetett el a különböző eretnekmozgalmak kialakulásához is, melyek közül 

a legjelentősebb a cseh husziták mozgalma volt.  

   Husz János prágai teológiatanár és prédikátor tanításait a Szentírásból, mint egyedüli 

forrásból vezette le. Nagy hangsúlyt kapott nála a cseh nyelv használata a templomokban. 

Igen élesen fordult szembe a fennálló egyházi szervezettel, a papi kiváltságok eltörlését 

követelve. A cseh huszitizmus még egy nagyfokú németellenességgel is párosult. (A városi 

polgárság nagy része német volt.) A pápa kiátkozta Huszt. Zsigmond a konstanzi zsinat elé 

idézte, hogy ott győzze meg a zsinatot tanai helyességéről. Zsigmond menlevelet is adott 

Husznak, akit ennek ellenére a zsinat elfogatott és 1415-ben máglyahalálra ítéltetett. Ez óriási 

felháborodást váltott ki Csehországban, amely huszita felkeléshez vezetett. 1419-ben 

Zsigmondot cseh királlyá választották, miután bátyja, a korábbi cseh király, Vencel meghalt. 

Így Zsigmondra hárult a nem könnyű feladat, hogy új országában rendet tegyen. A pápa 

keresztes hadjáratot hirdetett az eretnek huszitákkal szemben. 1420 és 1436 között zajlottak a 

harcok, amelyeket Zsigmond folytatott Csehországban. 1434-ben Lipanynál Zsigmond 

csapatai és a mérsékelt husziták (kelyhesek) legyőzték a radikális táboritákat, s ezek után 

sikerült konszolidálni a cseh helyzetet.   

   Zsigmond király utolsó éveit az egyházi reformok végig vitelének, és a német-római császár 

cím megszerzésének szentelte. 1433-ban hosszas előkészületek után a pápa Rómában 

császárrá koronázta Luxemburgi Zsigmondot, ezzel az első koronás főnk lett, aki császári 

címet is viselt egyben. Az egyházi reformok ügyében 1431-ben ült össze a bázeli zsinat, de 

nem születtek meg itt sem a szükséges reformok, sőt inkább csak az egyházon belüli 

ellentétek kerültek felszínre. 

1436-ban Zsigmond Magyarországot elhagyta, és Csehországba utazott, hogy átvegye új 

királyságát. Budára soha többé nem tért vissza. 1437. december 9-én halt meg a morvaországi 

Znaimban, 70 éves korában. 
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5. A Zsigmond-kori művelődés 

 

   Ebben a korban különleges hangsúlyt kaptak a lovagi életstílust hangsúlyozó építkezések. A 

legnagyobb építkezések Budán és Visegrádon zajlottak. Budán ekkor épült fel az ún. Friss 

Palota, és Visegrád is komoly építményekkel gazdagodott. A Friss Palota nagyterme udvari 

lakomák és fogadások helyszínéül szolgált, amelynek mérete igen tekintélyes volt: mintegy 

1400 m2! A király megoldotta Buda csővezetékes vízellátását is. A fenti helyeken kívül is 

folytak még építkezések, elsősorban templomok építése: Kassán a Szent Erzsébet templom, 

Sopronban, Eperjesen és Bártfán. Virágzott az ötvösművészet, a címerkészítés, a szobrászat a 

cserépkészítés. A Zsigmond-kori Buda Európa egyik jelentős kulturális központja volt. 

   Régi törekvése volt a magyar királyoknak, hogy hazai egyetemet hozzanak létre. Ezzel már 

Nagy Lajos is próbálkozott 1367-ben Pécsett. Zsigmond 1395-ben alapított egyetemet 

Óbudán, amely 1403-ban már megszűnt. 1410-ben újralapították, de másodszori működése 

sem volt tartós. A királyi udvar híres volt pazar fogadásairól, látványos ünnepségeiről. Több 

európai uralkodó és fejedelem is megfordult Zsigmondnál, s ilyenkor nem spórolt semmivel a 

király. Jeles humanistákkal, itáliai művészekkel is találkozhatunk Budán, akiktől sokat 

tanultak későbbi nagy tudósaink, államférfiaink is, mint például Vitéz János. 

 

   Zsigmond kétségkívül egyike a késő középkor legszínesebb uralkodói egyéniségeinek. 

Apja, IV. Károly német-római császár volt, akinek prágai udvara az egyik legjelentősebb 

központ volt a korabeli Európában. Zsigmond kiváló nevelést hozott magával: hét nyelven 

beszélt. Közvetlen volt az emberi kapcsolatokban, kiválóan szót értett az egyszerű emberekkel 

is. Kimondottan jó megjelenésű férfi volt, aki sokat adott magára. Szerette az életet, a 

fényűzést, a lakomákat, és nem utolsó sorban a nőket. Gáláns kalandjairól éppúgy legendák 

keringenek, mint szellemes mondásairól, kellemes modoráról. Kiváló tárgyalópartner volt, 

diplomáciai képességei pedig kimagaslóak voltak. Nagy gondot fordított arra is, hogy ne csak 

a régit tartsa tiszteletben, hanem újításokat is bevezessen. A komoly és előremutató reformok 

híve volt. Zsigmond király személyisége, uralkodásának jelentősége joggal említhető egy 

lapon Hunyadi Mátyáséval, vagy Nagy Lajoséval. Zsigmond királynak mindenképpen a 

legnagyobb uralkodóink között van a helye. 


