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Fogsága és ellenkirály behívása ellenére sem tudták legyőzni a lázadók Zsigmond királyt

Belharcok a király és a főurak között

(folytatás a 8. lapszámunkból)

Az egyre népszerűtleneb-
bé váló uralkodó az orszá-
gos közhangulat megnyug-

tatására 1397 őszén Temesvár-
ra országgyűlést hívott össze, 
ahol megerősítette a nemesi sza-
badságjogokat. Nagy Lajosnak az 
Aranybullát szentesítő 1352. évi 
törvényét több rendelkezéssel ki-
bővítette.

Az országgyűlésen a király lét-
rehozta a telekkatonaság intézmé-
nyét. Ennek értelmében a szemé-
lyes hadba szállási kötelezettség 
fenntartásán túl a birtokosoknak 
minden húsz jobbágytelek után 
egy jól felszerelt lovas íjászt kel-
lett hadba küldeniük. A törvény az 
Aranybulla szellemében kimond-
ta, hogy a védelmi háborúban részt 
vevő hadak minden költsége a ne-
meseket terheli. Egy másik hatá-
rozattal az egyházi jövedelmek fe-
lét adóként ugyancsak a honvéde-
lemre szolgáló pénzalapnak nyil-
vánították. Zsigmond király a vár-
megyei bandériumok szervezésé-
ről is intézkedett. Az uralkodó hoz-
zálátott a magyar határsávban a 
Nádorfehérvárra épülő és a mögöt-
tes vármegyékre támaszkodó, déli 
végvárrendszer kiépítéséhez és az 
állandó védelmet biztosító végvári 
katonaság telepítéséhez.

Növekvő elégedetlenség

Az Aranybullának és Nagy La-
jos törvényének szavait átvevő, 
de szellemét teljesen megmásí-
tó törvény hatalmas fegyvertény 
volt a magukat Zsigmond egye-
düli híveinek feltüntetett Garai-
párti főurak számára. A király ré-
gi, kipróbált hívei növekvő elége-
detlenséggel tapasztalták, hogy 
az uralkodó tőlük elfordulva azok 
barátságába veti magát, akik 
egykor mindent elkövettek trón-
ra lépésének megakadályozásá-
ra. Amikor Zsigmond király a tö-
rökkérdést teljesen elhanyagolva 
minden figyelmét és erejét a cseh 
és a német trón megszerzésé-
re irányította, és a római Szent-
székkel is súlyos összeütközés-
be keveredett, az uralkodót egyre 
nagyobb országos elégedetlenség 
övezte. A kőrösudvarhelyi várban 
végrehajtott mészárlás ország-
szerte felkorbácsolta a nemesség 
kedélyeit. A király és a Garaiak a 
meggyilkoltak birtokait felosztot-
ták egymás között, a közösen el-
követett bűn erős csapattá ková-
csolta őket. A Zsigmond király-
lyal szembenállók is összetartot-
tak, és a kőrösi merénylet után 
tovább nőtt bennük a gyűlölet az 
uralkodóval és szolgalelkű társa-

ival szemben. Számukra lehető-
ségként jelentkeztek Zsigmond 
nagyra törő tervei. A király nem 
titkolta, hogy neki Magyarország 
már kevés, s ezért jelentős dip-
lomáciai tevékenységbe kezdett.

A török hatalommal nyugati ro-
koni kapcsolataira építve kívánt 
szembeszállni. El akarta ismer-
tetni atyja, IV. Károly német-ró-
mai császár hűbéri méltóságát és 
bátyja, IV. Vencel cseh király szö-
vetségesi viszonyát. Miután báty-
jának a császári méltóság öröklé-
sére irányuló törekvését biztosí-
tottnak látta, arra törekedett, hogy 
a cseh korona területét valami-
lyen formában a magyarhoz csa-
tolja. Mivel ez császárválasztó bi-
rodalmi uralkodói méltóságot je-
lentett, más német-római birodal-
mi királyokkal, fejedelmekkel ke-
rült összeütközésbe. A nagy cél le-
begett a szeme előtt: megszerezni 
a német-római császárság trónját, 
és ennek rendelt alá minden diplo-
máciai eszközt. Elérte, hogy 1396-
ban őt nevezzék ki német-római 
birodalmi helytartónak. 1400 ele-
jén Prágába utazott, hogy ott na-
gyobb befolyást szerezzen magá-
nak. Egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy számára Magyarország csak 
ugródeszkának számít. A magyar 
egyházi és világi országnagyok 
joggal látták viselkedésében az 
ország létérdekeinek veszélyezte-
tését, s ezért cselekvésre szánták 
el magukat.

Fogságban a király

A király megfékezésére irányu-
ló mozgalom élén Kanizsai János 
esztergomi prímásérsek és Bebek 
Demeter nádor állt. A Csehország-
ból éppen hazatért királyt 1401. 

április 28-án letartóztatták, és Vi-
segrádra szállították, ahol egy-
kor Durazzói Kis Károly végez-
te be életét. Ezt követően a hatal-
mat – a Szent Korona nevében – a 
bárók tanácsa vette át. A király 
letartóztatásával nem egy em-
ber tört a hatalomra, aki minden-
ki mást félreállított vagy lemé-
szárolt volna, hanem a nagy több-
ség akarta félreállítani az ural-
kodót. A király fogságba kerülé-
sét az országtanács urai tervez-
ték el, és hajtották végre sikere-
sen. Ekkorra már olyan mérvű til-

takozás alakult ki ellene, hogy ez 
a lépés látszott a legcélraveze-
tőbbnek: megelégelték, hogy Zsig-
mond mindenben fordítva csele-
kedett, mint ahogyan vele meg-
állapodtak, s amire ígéretet, sőt 
esküt tett. „Ilyen király nem kell” – 
hangoztatták. Az uralkodóval elé-
gedetlen főurak sürgetni kezdték 
az országgyűlés végzéseinek vég-
rehajtását, és azt követelték, hogy 
az általa magas állásokba kineve-
zett és nagy birtokokkal jutalma-
zott idegeneket bocsássa el az or-
szágból. A hangulat országszerte 
a király ellen fordult.

Zsigmondtól elsősorban idegen 
kegyencei menesztését követelték, 
de mivel erre fogságában sem volt 
hajlandó az uralkodó, új királyt ke-
restek. Mielőtt azonban ellenfe-
lei megegyezhettek volna az új ki-
rály személyéről, Zsigmond trón-
ját híveinek összefogása mentette 
meg. Garai Miklós 1401 augusztu-
sában kiváltotta a királyt fogságá-
ból, és helyette saját fiát és öccsét 
adta túszul, majd az uralkodót vá-
rába, Siklósra kísérte. Ide gyűltek 
össze Garai pártjának minden-
re elszánt tagjai. Közben Cillei és 

a király más hívei elszántan fegy-
verkeztek. A két csoportosulás kö-
zötti összecsapást sikerült elke-
rülni. Az 1401. október 29-én a 
Garai siklósi kastélyában létrejött 
béke értelmében Zsigmond visz-
szakapta trónját, a lázadókat pe-
dig amnesztiában részesítette. Vé-
gül szabadon engedése és kirá-
lyi hatalmának helyreállítása fel-
tételéül az országnagyok esküvel 
kényszerítették a fogságba vetett 
uralkodót, hogy tartsa be a Szent 
Korona alkotmányosságát. Egyút-
tal az idegen befolyás jövendő el-
kerülése érdekében arról is hatá-
roztak, hogy ne idegen uralkodó-
házból származó nőt vegyen fe-
leségül. Mivel Garai Miklósnak is 
Cillei lány volt a felesége, ezért a 
baráti nagyurak nyomására Zsig-
mond is kénytelen volt Cillei lányt 
feleségül venni.

A válság hónapjai szinte nyom 
nélkül múltak el, s amikor 1402. 
elején Zsigmond visszatért Cseh-
országba, Vencel bátyja úgy ítél-
te meg, hogy a magyar király „na-
gyobb és hatalmasabb, mint vala-
ha”. Közben az ellene szövetkezők 
már elvesztették minden befolyá-
sukat, a királyi várakat Zsigmond 
hű kapitányai őrizték, és 1402. 
szeptemberében a folyamat lezá-
rásaként Garai Miklós kapta meg a 
Bebektől elvett nádori méltóságot.

Újabb lázadás

A király arra kényszerítette a Po-
zsonyba összehívott nagyurakat, 

hogy halála esetére barátját és 
szövetségesét, IV. Albert osztrák 
herceget ismerjék el utódjául. A 
magyar országnagyok egy része 
ezért ismét elfordult Zsigmond-
tól. Az elégedetlenkedő ország-
nagyok 1402 karácsonyán Nagy-
váradon Szent László király sír-
jánál tartottak gyűlést, ahol Zsig-
mondot trónfosztottnak nyilvá-
nítva ünnepélyesen hűséget es-
küdtek az ellenzék királyjelöltjé-
nek, Anjou László nápolyi király-
nak, és meghívták országa bir-
tokbavételére. A mozgalom élén 
álló nagyurak kibontották a fel-
kelés zászlaját, s a nemességet 
fegyverbe szólították Zsigmond 
és idegen kegyencei kiűzésére. 
A mozgalom látszólag félelmetes 
erőt képviselt, amelyhez csatla-
kozott a főpapi kar nagyobb ré-
sze élén a két érsekkel, továbbá 
az Anjou-kori bárók leszárma-
zottainak familiárisaik hadával. 
Rövidesen kiderült, hogy a sok-
irányú vezetés nehézkesnek és 
tehetetlennek bizonyult. A kez-
deményezést a király párthívei 
ragadták magukhoz, a közneme-
seket pedig a király a vármegyék-
hez intézett rendeletével szólítot-
ta fel a fegyverek letételére. Zsig-
mond 1403-ban ünnepélyesen be-
vonult Budára, a két Garainak 
pedig sikerült Pest polgárainak 
fegyveres ellenállását megtörnie. 
Ezután seregével Esztergom fe-
lé indult. A felkelés élén álló prí-
más érseki várát sikerült beven-
nie, majd Visegrádra ment, ahol a 
hadsereg és a nép előtt Zsigmond 
fejére tétette a Szent Koronát, s 
ezzel az ünnepélyes aktussal bi-
zonyította be, hogy nem Nápolyi 
László, hanem ő az ország törvé-
nyes királya. 

Időközben Nápolyi László ki-
rály Zárába érkezett, és egy al-
kalmi koronával – amit a pápa 
legátusa szentelt fel – megko-
ronáztatta magát. A trónkövete-
lő azonban csupán a dalmáci-
ai és horvátországi területeken 
tudta megszilárdítani hatalmát. 
Bár rokoni cseh és lengyel kato-
nai segítséggel Zsigmondnak si-
került kiszorítania ellenfelét az 
országból, a harcok még 1406-ig 
elhúzódtak. 1403. október 8-án 
a felkelők zöme letette a fegy-
vert, és nemsokára a két fővezér, 
Bebek és Kanizsai is meghódolt 
Zsigmond előtt, aki őket, mint a 
legmakacsabb lázadókat szám-
űzte, de mindenki más kegyel-
met kapott. 

 Zsigmond és új nagyurai Ma-
gyarországon végleg átvették a 
hatalmat, amit olyan szilárdan 
tartottak kezükben, hogy ellen-
zéki mozgolódásokra többé nem 
került sor. Zsigmond ezek után 
nyugodtan láthatott hozzá ki-
rálysága megreformálásához, 
és akadálytalanul készülhetett 
nagyravágyó külpolitikai tervei-
nek valóra váltására.

 
GARDA DEZSŐ

(folytatjuk)

Zsigmond királynak évekbe tellett hatalmát meg-

szilárdítania. A lázadó nagyurak ellenállását meg-

törve végül közkegyelemben részesítette ellenfe-

leit, az uralkodó így hozzáláthatott nagyra törő ter-

veinek megvalósításához. 

Zsigmondot és címerképeit ábrázoló lap Thuróczi János krónikájában

 Az uralkodóval elégedetlen főurak sürgetni kezdték az 
országgyűlés végzéseinek végrehajtását, és azt követel-
ték, hogy a magas állásokba kinevezett és nagy birtokokkal 
jutalmazott idegeneket bocsássák el az országból. 




