ZSIGMOND KIRÁLY URALKODÁSA
Uralomra jutása
Ligák harca: 3 párt: Erzsébet királynő és lánya: Mária – Zsigmond a férje (1385)
Délvidék: Anjou-párti: Kis Károly nápolyi király trónra ültetése-1385. megkoronázása
3. liga: francia királyi család híve
1385. – Kis Károly meggyilkolása Budán – majd: bárók lázadása a Délvidéken – Erzsébet
meggyilkolása –de: mégis Zsigmond szerzi meg a hatalmat (1387. megkoronázása) – ára:
hatalmas birtokadományok a királyi birtokoknak csak 20 %-a maradt a kezén –
következménye a királyi hatalom megrendülése:
1401. elfogják: Kanizsai János, esztergomi érsek, kancellár és Bebek Detre, nádor – a
Szent Korona nevében kormányoznak
a Garai-Cillei – liga szabadítja ki – házasság Cillei Borbála
hívei: Cillei Herman, Garai Miklós(nádor), Ozorai Pipo( temesi ispán), Stiborci Stibor
( erdélyi vajda) - 1408. Sárkányos-rend
Társadalom:
• hatalmának támaszai: tanácsadó csoport, szakemberek – királyi tanácsban
• bárók – saját hívei
• köznemesek: a király erősítette a hatalmukat - bevonta az országgyűlésbe – 1435.
a középnemesség képviselői is megjelntek
• vármegye: úriszék jogának és megyei törvényszék jogkörének a kiterjesztése
• városokat támogatta: elsősorban anyagi okok miatt
• 1405. városi törvények: kiváltságok adományozása(pl.: városfal építése), egységes
súly-ésmértékrendszer, vámkönnyítések( a városok kereskedőinek nem kellett
belső vámot fizetni, stb) + a városok képviselőit meghívta az országgyűlésbe
• a rendi szerveződés kezdetei: városszövetségek kialakulása
• szabad királyi városok: Pozsony, Sopron, Nagyszombat, Kassa, Bártfa, Eperjes,
Pest. (tárnokszéki városok - budai jog)
• szabad királyi városok: Székesfehérvár, Lőcse, Zágráb, Visegrád, Késmárk,
Trencsén, Szeged (személynöki városok)
• erdélyi szász városok: Nagyszeben, Brassó, Szászsebes
• szepességi szász városok: Lőcse, Lubló, Poprad
• mezővárosok: Kecskemét
• Felvidéki bányavárosok: Körmöcbánya, Selmecbánya, Besztercebánya
Külpolitika:
• 1410. német, 1419. cseh király,1433. német-római császár – fontos diplomáciai
szerep
• 1404. Placetum Regium
• 1417. Főkegyúri jog – a papság ellenőrzése
• török elleni harc: 1389. Rigómező – I. Murád
• 1396. Nikápoly – I. Bajazid
• köv. 1397. Temesvári ogy. – telekkatonaság – minden húsz jobbágy után egy
könnyűfegyverzetű íjász – csak terv maradt
• végvári rendszer kiépítése: Klissza, Jajca, Szrebenik, Zimony, Nándorfehérvár,
Orsova, Szörény - nagy anyagi ráfordítás
• 1402. Ankara – Bajazid fogságba esik

•
•
•
•

1428. Nándorfehérvár bevétele , de Galambóc eleste – Rozgonyi Cicelle
(Rozgonyi István temesi ispán felesége)
Délvidék: mindig ingadozó – próbál jó kapcsolatokat kiépíteni – Havasalföld,
Bosznia, Szerbia elismerte hűbérurának, de ezek ütközőállamok valójában
Dalmácia, Halics, Moldva elvesztése,
Szepességi városok elzálogosítása a lengyel királynak (pl.:Lubló, Podolin, Lőcse
– 1772-ben kerülnek vissza Mo-hoz)

Erdélyi parasztfelkelés
• Vezetők: Budai Nagy Antal, Virágosbenedeki Oláh Miklós
• parasztság differenciálódása – zselléresedés – köv.: elégedetlenkedés
• eretnek tanok terjedése – huszitizmus – Marchiai Jakab inkvizítor
• pénzrontás – Lépes György erdélyi püspök 3 évre visszamenően követelte e tizedet
• 1437 tavasza: parasztok Bábolna hegyén - Kolozsvár csatlakozott
• Csáki László lefejeztette a követeket – harc: Dés mellett győztek a parasztok
• Kolozsmonostori egyezmény: szabad költözés, évenkénti gyűlés Bábolnán,
kilenced eltörlése
• Szeptember: Kápolnai unió – 3 rendi nemzet: magyar nemesek, székely előkelők,
szász patríciusok
• December: Kolozsvár közelében legyőzik őket
A tárnokmester fontos állami tisztség volt a középkori Magyarországon, a bárói méltóságok
egyike. A szabad királyi városok egy csoportjában, az ún. tárnokszékii városokban a
tárnokmester bíráskodott Budán, majd Pozsonyban.
A királyi személynök, másnéven a király személyének képviselője, ha a király nincs jelen,
főleg az igazságszolgáltatásban olyan ügyeknél, melyek a király személyes bíráskodásának
tartattak fenn. A személynöki szabad királyi városok törvényszékétől a fellebbezések szintén
a személynöki székhez történtek.

