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A magyar királyok udvari katonái a X I—XIV. században.*) 

I. 

A magyar udvari katonaság kifejlődése. 

Történetíróink a magyar udvari katonák művelődés és hadtörténeti 
jelentőségének megállapítására még eddig nem fordítottak nagyobb figyelmet, 
csupán közjog-íróink foglalkoztak vele röviden és vázlatosan. 

Ez indított arra, hogy a magyar királyok udvari katonaságának kifejlő-
désére, szolgálati viszonyainak és hadi értékének ismertetésére ügyet vessek. 

Az első Árpádok udvartartásukat a nyugati királyok udvari élete mód-
jára rendezték be; tanácsadókul, személyük védelmére, az előkelő magyar 
nemzetségek főembereit vették maguk mellé. Ez ősi udvari katonák — a 
palotások (palatini) — állandóan a királyi család körében éltek1; tanácsosok 
(consiliarii), a kormányzati ügyeket intézték. A táborban és utazás alatt a 
király biztonsága fölött őrködtek; csapatvezérek s a sereget vezették. 
A felsőbb parancsra bármely pillanatban kéznél voltak; egyéniségük és 
jellemük szerint jó ügyekre és erőszakos tényekre egyaránt rendelkezésre 
állottak. 

Szent László és Kálmán idejében az úgynevezett kir. jobbágyok vagy 
jobbágyurak (ministeri, ministeriales) tulajdonképpen kir. tanácsosok, udvari 
főtisztek, testőrök és katonai parancsnokok.2 

Az udvari és katonai szolgálatra behívott palotások és jobbágyurak 

*) A használt források rövidítései a VI. fejezetben vannak felsorolva. 
1 Hartvik-nál: . . . quatuor nobilissimorum palatinorum . . . quod ubi advenerunt 

ex Palatinis nobilissimi quatuor . . . S. R. II. 23. 
* A tihanyi apátság 1055-évi alapító levele említi a király ministereit. A jobbágy 

(jobbak) a török joubagik (kapitányok) szótól ered. 
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még nem alkottak külön testületet és melléjük a vidékről alsóbb rangú 
katonákat is rendeltek be a „király házába" szolgálatra. 

II. Géza a kalocsai érseknek harcban kitiint Gáb nevű hadi szolgáját 
fiával, Botos vitézzel együtt az egyház szolgálata alól felszabadította s a 
„király házába" rendelte, az udvarban szolgáló katonái közé helyezte át. 
Botos vitéz II. Géza fiát, az ifjú III. István királyt állandóan kísérte a harcba 
a csatákba kitüntette magát, miért is az ifjú király Botos vitézt azzal jutal-
mazta, hogy nemességre emelte és elrendelte, hogy Botos vitéz és utódai 
állandóan az udvarban szolgáljanak.1 

Másik hadi szolgáját (famulus), Deke vitézt is az udvarba vette, meg-
nemesítette, a kir. főtisztek és megyei ispánok alól kivette, a király bírás-
kodása alá helyezte; ellátásul Szöllős faluban egy darab földet adott neki.2 

Ily módon a király házába behívott három szolgasorsú vitéz a nemes 
udvari katonák közé emelkedett. 

A király az akkori fejletlen termény-gazdaság mellett családjának és 
házi népének ellátásáról maga gondoskodott s az udvarba hívott cselédekkel 
és kézművesekkel házilag állíttatta elő ruházatát, bútorzatát s a többi élet-
szükségletét 

A háztartásában élő cselédek, szakácsok, étekfogók, ajtónállók, jegyzők, 
kormányzatot intéző tanácsosok, papok és katonák, szóval az udvarhoz 
tartozó összes emberek a Xll században latinosan a király famíliája (familia 
regis) gyűjtő nevet nyertek. Ennek egyes tagjait latinosan kir. jamiliarisok-
nak (familiares, familiarii, famuli regis) és kir. serviensek-mV. (servientes 
regales) hittak. E két latin elnevezés is tág értelmű: udvari embert jelentés 
úgy rá illik a legutolsó házi szolgára, mint az udvart szolgáló nemes úrra. 

Ellenben a kir. famíliában azok, akik fegyvert viseltek és koronás 
urukat a harcba kísérték, a királynak jegyveres kíséretét (armata familia seu 
armata comitiva) alkották. Ennek tagjait is az oklevelek, hol egyszerűen kir. 
familiarisok-mk és kir. serviensek-nek, hol a nemes = nobilis jelzőt hozzátéve 
nobilis familiáris regis és nobiles servientes regales alakban nevezik.3 

Azokat a nemes jamiliarisokat és servienseket tehát, akik a király íegy-
veres kíséretébe tartoztak, az udvarban szolgáló és háborúba járó nemes udvari 
katonákul és kir. nemes hadi szolgákul kell tekintenünk4 és minden adat arra 

i H. VI. 3. 
8 W XI. 37. 
3 Sz. 1890 217. A familia regis = familia regia — familiares = familiarii = famuli 

— tágabb értelemben a nyugati királyok egész udvari személyzetét magában foglalja, ellen-
ben az armata familia a királyok fegyveres kíséretét = udvari katonaságot jelenti. 

4 A serviens a katonaságban fegyveres szolgát jelent. L. 1. 45. Éppen ilyen crtclniű 
a katonaságban a familiáris Familiares in milicia vocabant, quos reges et Principes in 
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vall, hogy a kir. fegyveres kíséretbe fölvett és harcba járó kir. nemes hadi 
szolgák tulajdonképpen nemes rangú udvari katonák voltak. 

A kir. fegyveres família III. Béla, Imre és II. Endre udvarában már 
fennállott és fegyveres kíséretük szaporítására a vidékről érdemes vár-
jobbágyokat és közrendű katonákat „az udvarukba és famíliájukba" beren-
deztek és — amint az akkori kancelláriai stilus kifejezte: „a király udvarába 
és famíliájába besorozták"1; egyúttal az illetőket nemességre emelték és 
megengedték, hogy fiaik is örököljék apjuknak udvari katonai állását. 

Egyénenkint megvilágítva ez alakulás menetét, III Béla 1178-ban Rede, 
Lothár és Cuda zalamegyei várjobbágyokat behívta „az udvarába s a kir. 
famíliájába besorozta őket;" egyúttal ellátásukra várbirtokukat, Milej falut 
engedte át nekik.2 

Imre király a pozsonyi várnak dóka nevű birtokáról származott 
és a polgár háborúban az oldalán küzdő Szerszivoj várjobbágyot, a nagy-
jókai Farkas-család ősét — jutalmul a fiaival és örököseivel együtt nemes-
ségre emelte és udvarába rendelte.8 

II. Endre pedig 1220 körül a somogymegyei Vitya helységből való 
várjobbágyokat „fogadta be királyi udvarába" és fegyveres famíliájába.4 

Béla ifjabb király l?25-ben a zágrábi várjobbágyok közül Budunát és test-
véreit „hívta be királyi udvarának tagjai közé."6 

Premysl és Nosk tót várjobbágyok Bagomér ispán mellett vitézül védték 
Tiencsén várát a morvák ellen, miközben Nosk halva zuhant a vár árkába, 
Premysl pedig megsebesült, de annak dacára egy cseh vitézt elfogott és 
IV. Bélának elküldte. Katonai használhatóságát Bagomér ispán élőszóval 
bizonyította a király előtt, aki 1259-ben Premysl várkatonát s az elesett 
Nosk-nak két fiát, Stradok és Balázs várjobbágyokat megnemesítette, a király 
„udvarában" élő katonák közé emelte és fentartásukra várföldeiket örökös 
nemesi birtokul íratta rájuk.® 

Ezekhez hasonlóan a bácsmegyei Dobra várjobbágy-nemzetségből 
származott Kelemen és bajtársai V. Istvántól kaptak nemességet és elrendelte, 
hogy „jövőre a kir. udvarban szolgáló nemes hadi szolgák között" katonás-

familiam suam peculiariter adsciscebant, vagyis olyan fegyveres szolgák, akiket a királyok és 
főemberek házi ellátás mellett a fegyveres famíliájukba felvettek. D. F. a familiaris szónál. 

1 Az oklevelekben : de domo et de família nostra censeantur . . . receperat in domum 
suum . . . in aula regia perpetua libertate gaudent . . • 

8 T. 1898|338. 
8 F. II. 308. 
4 W. I. 167. 
8 F. III. 2|72. 481. 
® ti. VI. 97—99. 
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kodjanak (de cetero de domo Regia in numero Servientium Regalium com-
putabiles habeantur).1 

Imre király 1204-ben az erdélyi szász földről, Rivetel faluból, Olasz 
János (Johannes Latinus) telepes vendégnek és örököseinek „az udvarban 
való tartózkodásra" adott engedélyt és azt a kötelességet rótta rájuk, hogy 
hadi fegyverzetben szolgálják a királyt. Házait, földeit, szolgáit felmentette 
a kir. adók és vámok alól. Nemesek módjára csak a király bírósága előtt 
tartoztak törvényt állani, más hatóságnak nem volt ereje fölöttük. Ettől 
kezdve János olasz vendég udvari katona Imre király mellett. II Endre is 
udvari katonái közé, számította őt és 1206-ban katonai terhek könnyítése 
céljából a Csősz fő birtokot adta neki (latin i hospitis fideli nostri mititis).2 

Az elbeszélt esetekből megállapítható, hogy azok a közrendű várkato-
nák, a kiket a királyok az udvarukba rendeltek, megnemesítettek és a fegy-
veres famíliájukba besoroztak, tulajdonképpen az udvari nemes hadi szolgák 
közé emelkedtek, de még nem alkottak az udvarban külön katonai testületet-

A tatárjárás után azonban a fegyveres famíliában szolgáló kir. nemes 
hadi szolgákból, a kir. nemes udvarnokok (aulicus, aulites regales, nobiles 
aulici regni nostri) osztálya alakult meg, a melynek tagjai a kiilön testületbe 
szervezkedés óta a kir. udvarnokok címét vették fel.3 

A kir. nemes hadi szolgáknak a fegyveres kíséretből történt kiválása 
az által állott be, hogy lassankint a fegyveres famíliába tartozó többi, nem 
nemes állású udvari katonától elzárkóztak és csapatukba csak azt fogadták 
be, akit a király „az udvarnokok testületébe és létszámába" kinevezett.4 

A kinevezés nemcsak az illető udvarnok személyére volt hatállyal, 
hanem a fiaira és unokáira is kiterjedt, akik örökölték apjuknak udvarnoki 
állását. 

Egyénenkint bemutatva ez újabb fejlődés fokozatait: a többi közt 
IV. Béla a szláv fiodina ispánt és rokonai közül Péter, Gyurko, Bogdán és 

1 B. I. 227. 1. 6. jegyz. 
2 W. I. 91. XI. 83. 
3 A kir. nemes udvarnokok (aulicus nobilis, veri aulites regales) nem tévesztendők 

össze azokkal az udvarnokokkal (uduornicus, udvornicus, udvornici nostri . . . stb.), a kik a 
kir. uradalmak és majorságok földein széttelepítve éltek s az udvar számára dolgozó, őster-
melő udvari cselédek közé tartoztak. T. A. 518. 

* A kinevezés formája is feltünteti a kir. servienseknek zárt testületté történt szervez-
kedését. 1245: in aulicos et servientes nostros recepimus (W. XI. 337): az udvarnokok és kir. 
szolgák közé befogadja. Itt a serviens = az aulicussal; a kir szolga = az udvarnokkal. 

1279: ad regalium Serviencium s e u aulicorum numerum transtulimus (F. V. 2/205), 
ebben a serviens egész határozottan = az aulicussal és mutatja, hogy a kir. hadi szolgák 
vették fel a kir. udvarnok cimet és azt is mutatja, hogy az udvarnokok 1279-ben már külön 
testületet (numerus) alkottak. 



Potocsin vitézeket, a kik egész nemzetségük hadi erejével a saját költségü-
kön védelmezték a tatárok ellen a kir. családot, miközben rokonaik közül 
sokan elestek, 1245-ben maradékaikkal együtt nemességre emelte, a kir. nemes 
udvarnokok közé (in aulicos et servientes nostros) sorozta, fentartásukra 
Somogymegye drávántúli részében Vizköz földet adományozta nekik.1 

A kir. nemes udvarnokoknak a várjobbágyokból való szaporítása az 
Árpádok kihalásáig állandóan folyamatban volt. István ifjabb király a bolon-
dóczi (beczkói) várnak Bast falujából való 8zimárcs fiát, Sámuelt és hat 
rokonát — törzsökös várjobbágyokat (de altioribus iobagionibus) — amiért 
oldalán a polgár háborúban és kunok ellen vitézül küzdöttek, 1267-ben meg-
nemesítette és fiaikkal s örököseikkel együtt az ifjabb királynak udvarnokai 
közé (inter aulicos nostros) helyezte át őket.2 

IV. László a csallóközi Hodos faluból való Póka, Mihály, Csap, Endre, 
Andornak, Bertalan és Simon nevű pozsonyi várjobbágyokat a fiaikkal és 
unokáikkal együtt 1279-ben nemességre emelte s a nemes udvarnokok testü-
letébe (ad regalium Serviencium seu aulicorum numerum) felvette és azon 
szabadsággal ruházta fel őket, a milyennel a címerekkel biró nemes királyi 
szolgák büszkélkedtek (qua nobiles servientes regni nostri se gaudent insig-
nitos). Egyúttal megnyitotta előttük mindazon udvari és vidéki tisztségeket, 
a miket addig az országos nemesek és fiaik viseltek.3 

Ámbár a Szerémségből származó Krecz, Ingercsics és Rak nevű szláv 
katonák nem voltak zsoldosokul fölfogadva, mégis a tatárjárás alatt a kir. 
testőrséghez csatlakoztak s a fivéreik és rokonaik közül felfegyverezett 38 
vitézzel, a nemes udvarnokok (nostrorum aulicorum) költségén, a királynak 
alakított bandériumot kiegészítették és a tatárok elől menekülő királyt vitézül 
védelmezték. Érdemes szolgálatukért IV. Béla 1256-ban nemességre emelte 
és a kir. udvarnokok közé kinevezte őket (veri aulites censeantur) 
és azt is megengedte nekik, hogy mint igazi nemes udvari katonák a király 
jelenlétében és bárhol másutt, bárki előtt, a lovagjátékok összes versenyeiben 
(cuncta militaria praeludia) részt vehetnek.4 

Arra is volt eset, hogy a nemes udvarnokok közé harcra termett kéz-
műveseket is kineveztek. A Bödöge faluból származó Szemes aranyműves 
gyermekkora óta Lascaris Mária királyné udvarában szolgált; a tatárjárás 
alatt testvéreivel és rokonaival katonai módra felfegyverkezett és felséges 
uráért saját családját elhagyva, a menekülő király vitézeihez csatlakozott. 
Ragaszkodó hűségéért Mária királyné kérelmére IV. Béla 1243-ban, a királyné 

1 W. XI. 337. 
2 K. I. 4. F. IV. 3/413. 
1 F. V. 2/505. 
* F. IV. 4/411. 422—425. 



szolgálatára kötelezett Szemes aranyművest, a bödögei testvéreivel, valamint 
Andornak, Kocz és Kaza nevű rokonaival együtt, a királyné szolgálata alól 
felszabadította és „a mint más kir. nemes udvarnokoknak (tamquam aliis 
aulicis nobilibas regni nostri) megnyitotta a királyi udvart", úgy őket is a 
többi kir. nemes udvarnokok közé rendelte be állandó katonai szolgálatra 1 

Azonban nem a várjobbágyok szolgáltatták a kir. udvarnokok testüle-
tének kiegészítésére az állandó hadi elemet, hanem az ősi magyar nemzet-
ségekből kiemelkedett gazdag nemesek fiai alkották azt az értékes katonai 
állományt, a melyből maguk a királyok nevelték a legmagasabb rangú udvari 
katonákat. 

Őseink közjogi felfogása szerint mindenik magyar nemes udvarképes 
és már gyermekkorában udvari szolgálatot teljesíthet. Ez okból nemesek és 
nemes fiúk mindenkor nagy számban léptek az Árpádházi királyok udvarába, 
amely az udvari katonaságnak igazi nevelő intézetévé fejlődött. 

Az Árpádházi királyok az előkelő nemesek és udvari főtisztek fiait az 
úgynevezett királyi ifjak (iuvenes regis)2 közé sorozták s a fegyveres famí-
liájukban nevelték fel,3 majd 16 éves korukban apródokká és fegyverhor-
dókká léptették elő. 

A kir. ifjakat és apródokat kezdettől fogva a kir. família tagjainak 
(familiaris) és udvarnokoknak (aulicus, aule nostre iuvenis) tekintették és 
mindenkor az udvari katonák közé számították.4 

A többi között a Hunt-Pázmán nemzetségből való Tamás nyitrai ispán-
nak fia, Sebős gyerek, Imre király öccsének, Endre hercegnek udvari ifja, a 
polgár háború után a száműzetésbe, Ausztriába kísérte Endrét, hol Sebes 
apród „sokat költött érte" és később is a fogságban, Kene várában pénzzel 
gyámolította. Ezért Endre, mikor a királyságot elnyerte, Seböst az udvarno-
kok közé (inter familiares nostros) emelte és 1212-ben a pozsonymegyei 
Szent-György várost adta neki és testvérjének, Sándor ispánnak. így vált a 
két testvér a hatalmas Szentgyörgyi grófok családjának alapítójává.5 

Ugyancsak a Hunt-Pázmán nemzetségnek giinesi ágából — Ivánka 
fia András kir. ifjú, a Forgácsok őse, előbb „gyermekkorában II. Endre szeme 
előtt hűséges szolgálatával tette érdemessé magát a kegyelmére", azután 
az udvari família sorában sokszor küzdött ura életéért. A sajó-melletti csa-
tában önfeláldozó vitézsége által IV. Béla életét menté meg és a saját fegy-

» W. VII. 131—133. 
2 Iuvenis regis, qui militares Regis pueri . . . . dicuntur. D. F. 
3 Az oklevelekben : in curia nostra familiariter educatus. 
4 Az oklevelekben az apród: parvulus, parvunculus, parvus serviens, aprodianus, 

aule nostre iuvenis, familiaris iuvenis nostri, aule nostre parvulus stb. 
4 F 111. 1/124. W. XI. 134. 137. 231. H. VI. 6. 
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veres kíséretével (cum ceteris obsequiorum suorum) fényes sikerrel védel-
mezte meg Turócz várát a tatárok ellen.1 , , , £ 

A Hédervárí nemzetségnek acélos sarja, tlerh&ű, ifjú korától kezdve 
IV. Béla „költségén, az udvarába és familájába fölvéve, nevelkedett", azután 
az udvarban mint apród szolgált, majd utóbb a hírneves udvari katonát hol 
egyik, hol másik ellenségre küldte és mindenünnen győztesen tért vissza.3 

Az alább közlendőkből is látni fogjuk, hogy az Árpádházi királyok 
famíliájába fölvett Akos-, Csák-, Gutkeled-, Hunt-Pázmán-, Szente-Mágócs-, 
Osl- és Tomaj nemzetségek fiaiból számos apród, fegyvernök, ajtónálló, kir. 
testőr és más állású udvari katona került ki, akik mindnyájan a kir. famí-
liában nyerték a nevelést. 

Némelyik kir. udvarnok kinevezése szerződés formájában történt s an-
nak megtartására a király és udvarnoka esküt tettek. Az Akos nemzetségből 
származott Ernye bán fia, István országbiró, 1298-ban a III. Endre királlyal 
kötött szerződés alapján lépett a kir. udvarnokok közé. Szolgálati kötele-
zettségét, jogállását, kiváltságait, a közte és a király között levő viszonyt 
részletesen pontról-pontra az egyesség állapította meg. 

E szerint III. Endre király István országbírót családjával és szolgáival 
(servientes) együtt a király udvarába, fegyveres familiájába és védelmébe 
fogadja és királyi eskü alatt igéri, hogy nevezett kir. udvarnokát hozzátar-

tozóival együtt bárki ellen meg fogja védelmezni. 
Ezért viszont István országbíró kötelezte magát, hogy 1. a királynak 

híven szolgál, parancsait feltétlenül teljesíti s a külső és belső ellenség — 
még saját rokonai ellen is — egész fegyveres erejével védelmezi mind 
halálig. 2. Ha őt a „királyi szolgálattevők", (servientes) többi feladatával és 
bármiféle kiküldetéssel megbízza, mind azt köteles elvállalni. 3. Ha a király 
az országban vagy külföldön hadat visel és személyesen vezeti a sereget, 
minden alkalommal köteles a király oldalán, a fegyveres famíliájában, élete 
fölött őrködni s a veszedelemben soha el nem hagyja. 4. A többi kir. udvar-
nokkal barátságra lép és bajtársakul tekinti őket. 5. A király azokat a vité-
zeket, akik István úrnak hűséget fogadnak és őt fegyverrel szolgálják és 
akiket István úr az udvarba s a táborba vezet, vele együtt kir. udvarába 
befogadja, azonban oly feltétel alatt, hogy a kir. palotában (in aula) a többi 
udvari katonával egyetértésben éljenek, ellenkező esetben az udvarból haza 
küldi őket. 6. Ha elvállalt kötelességeit megszegi, azon esetben a király 

A 

Obsequiare = fa-1 Obsequium — fainuloruin et atnicorum comitatus = comitiva 
mulari. Obsequiaiis = familaris. F. IV. 2|54. 

2 Az oklevélben: a tempore sue puericie tani in domo nostra . . . ab evo su 
tutis in domo nostra fideliter et familiariter educatus . . . 5z. 190b|627—634 
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I 

István urat és a hozzátartozókat az udvarból ki fogja zárni és jószágaikra 
száműzi őket az udvar köréből1. 

E szerződés is mutatja, hogy az udvari katonák rendje, jogállása és 
kiváltságos helyzete is már az Árpádházi királyok korában kialakult. 

Az elbeszélt módon kifejlődött kir. nemes udvarnokok és udvari kato-
nák (aule nostre miles) testülete a XIII. században érdemes várjobbágyok fel-
vétele s a kir. ifjak tömeges belépése által mindinkább bővült, erősödött, 
állandóan megszilárdult és egy katonai testületté tömörült. Amint alább látni 
fogjuk, a kir. aulicusok és udvari katonák csak a latin elnevezésben külöm-
böztek, lényegében a rangjuk, jogállásuk, ellátásuk és szolgálati kötelezett-
ségük jobbára megegyezett, ugy, hogy arra az eredményre jutottam, hogy az 
udvari katonák (aule nostre miles) és kir. nemes udvarnokok (aulicus, aulites 
regales, aulicus nobilis regni nostri) tulajdonképpen egy udvari katonai tes-
tületet alkottak.2 

Az Anjouházi királyaink az udvari katonák és a kir. udvarnokok tes-
tületét már kifeji idve találták, családjuk hatalmának emelésére felettébb érté-
kesnek és nélkülözhetetlennek tapasztalták, minél fogva az udvari katonaság 
intézményét nemcsak fentartották, hanem minden módon erősítették és 
gazdagították. 

A legelőkelőbb udvari katonák az Anjouk korában is a magyar neme-
sek közül kerültek ki. A Garák, Forgácsok, fiéderváriak, Czudarok, Kanizsaiak, 
Losoncziak, Bánffiak, Blagaiak és Hunyadiak stb. az udvarban nyerték a neve-
lést, apródokból emelkedtek a legmagasabb rangú kir. nemes aulicusok és 
udvari katonák közé. 

Magyarba olvadt besenyő, kun és oláh udvari katonák is akadtak az 
Anjouk korában besenyő Gergely kir. udvarnok (familiaris aule nostre) vitéz 
udvari katonának bizonyult. Fiát, besenyő Jánost I. Lajos apródnak vette 
maga mellé, majd lovászmesterré emelte és 1349-ben a besenyők ispánjául 
küldte ki csimbókos hajú atyafiainak szállásaira.3 

Zsarna oláhnak fia, Karapch és ennek öt fia és testvérei — mind 
oláhok — a kir. udvarnokok rendjébe kerültek (aule nostre familiares). I. La-
jos több hadjáratban kemény harcosoknak tapasztalta őket és ellátásul a 
krassómegyei Ikws birtokot ruházta rájuk a hozzá tartozó öt faluval 1365-ben.4 

1 H. VII. 431—435. 
2 IV. László használja először az 1273. évi oklevelében az udvari katona (aule nostre 

miles) elnevezést és Pál fia Jakabról irja, hogy az neki udvari katonája (aule nostre miles) 
tb VI. 139. 

4 K. F. II. 103. P. III. 45. Z. II 353. 
4 P. III 71. 
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Az Anjouk számos idegen vitézt fogadtak be magyar nemesekül és e 
honfiúsított külföldi lovagokat az udvari katonák közé sorozták. 

I. Károly Csenik mester, cseh udvari katonát előbb a veszprémmegyei 
Ugod várába és uradalmába, utóbb a hevesmegyei Sirok várának birtokaiba 
iktatta be 1332-ben s ezzel a nagybirtokú £/goú?/-családnak vetette meg a 
feje alját.1 A lengyel Marocsuk mester udvari katonát pedig 1339-ben a 
jószágvesztésben elmarasztalt Szák Lászlónak összes birtokaiban honfiúsította.2 

I. Lajos tienico nevű cseh vitézt és kedvelt udvarnokát (boemo nostro 
familiari dilecto) 1362-ben Sopronmegyében két birtokba vezettette be, miket 
ellátásul engedett át neki.3 

A nápolyi hadjáratokra felfogadott idegen vitézei közül német udvari 
katonájának, üassendorji Ulveng lovagnak lányát, Margitot, Hagyma tom 
Lőrinc kir. apród vette feleségül,4 másik német udvari katonája, Schwartza 
Wermán 1352-ben Mosonmegyében jutott földadományhoz. A velencei háború 
alatt Eberhard de Aspremont előkelő lovag is udvari katonái között szolgált.6 

Zsigmond királyt számos külföldi lovag kisérte az országba és ötven-
éves uralkodása alatt egyebek közt állandóan az volt a panasz ellene, hogy 
fegyveres famíliájában felettébb sok külföldi zsoldos udvarnokot (in aule 
sue familiarem) tartott, mint Pál forchtenaui grófot, a honfiúsított olasz 
Ozorai Pipót, a lengyel Stibor vajdát, két Ellerbach-testvért6 és ellátásukra 
temérdek jószágot engedett át. 

Német és olasz polgárokat is fölvett udvari katonái közé. Ezek közül 
1401-ben az udvarnokai közé befogadott Sallói Ventur Jakab üonaventura és 
fia Gáspár pozsonyi olasz polgárok (civis) voltak. Ventur Gáspárt 1407-ben 
külön is kinevezte a kir. udvarnokok testületébe, egyúttal személyét, család-
ját, örököseit, házi cselédeit (familiares) és birtokait a király védelme alá 
helyezte.7 

Az udvari katonák előkelő jogállását a kiváltságaik, mentességeik és 
kitüntetéseik jellemzik leghívebben. 

Kezdettől fogva a legerősebb előjoguk az volt, hogy személyük, család-
j u k és vagyonuk s a birtokaikon élő lakosság is, a király védelme alatt 
állott. Zsigmond király 1421-ben Bátmonostori Töttös László udvari katona 
fiát, János kir. udvarnokot (aulicus) összes birtokaival együtt kir. védelmébe 

1 Aule nostre miles Chenyk bohemus, másutt: familiaris aule nostre militis. H. II. 65. 
67. 76. 211. F. vi l i . 3)590 675. 759. 

2 A- III. 620. F. VIII. 4|389. 
' S. I. 336. 
4 5. I. 106. 
s F. IX. 2|156. 
8 F. X. 1|227. 
' F. X. 4 | 6 0 l - 6 0 4 . 



fogadta. Négy év múlva (1425) ifjú Bátmonostori Töttös János kir. apródot 
(iuvenis) délvidéki birtokaival együtt, Garai Dezső macsói bán védelme alá 
helyezte.1 1417-ben pedig a pártfogása alá tartozó Bősi Ördög János udvari 
katonát (aule nostre miles), birtokait, szolgáit, jobbágyait, Szentgyörgyi Péter 
gróf támadásai és pusztításai ellenében — a vármegyék és szab. kir. városok 
hatóságainak védelme alá rendelte3, 

A kir. familia tagjai általában adóktól, vámoktól, szállásadástól és 
másféle szolgáltatástól föl voltak mentve, sőt ha vidéken kiküldetésben jártak, 
személyüknek és kíséretüknek ingyen szállás, élelem, lovaiknak abrak, 
takarmány járt azon lakosoktól, akik szállásadásra kötelezve voltak. 

Ki voltak véve a nádor, országbíró és vármegyék bíráskodása alól, 
mert a király a saját famíliájának udvarnokait és katonáit nem engedhette 
alantos hatóságainak ítélkezése alá. 

Becsei Töttös és Vesszős udvari katonák 1346-ban a vármegyék és 
városok, 1352-ben pedig a horvát- és szlavon-bánok bíráskodása alól nyertek 
felmentést és egyedül a király udvari bírósága (curiája) alá kerültek 
jobbágyaikkal együtt.3 Nádasdi Darabos Lőrinc kir. katona — mivel a velencések 
ellen kitüntette magát — 1379-ben a rendes bíróságok alól a király személyes 
bíráskodása alá jutott.4 Mátyás király idejében pedig oda fejlődött a dolog, 
hogy az aulicusok s a kiilömböző rangú udvari katonák egyedül az udvarban 
levő katonai törvényszék (curia militajris) Ítélkezése alá tartoztak. 

Az udvari katonáknak az alsóbb rendű lakosok előtt még nagyobb 
tekintélyt adott az a kiváltságuk, hogy a birtokaikon élő lakosok fölött, nem-
csak jobbágyaikon, hanem nem nemes hadi szolgáikon és gazdasági cselédei-
ken is a király nevében Ítélkezést és főbenjáró bűnökben, pallosjogot (ius-
gladii) gyakorolhattak, tiédervári Miklós udvari katona 1348-ban nyert pallos-
jog értelmében birtokán a gonosztevők ellen akasztófát, vérpadot állíthatott, 
hóhért tarthatott és a halálos Ítéletet a király megerősítése nélkül végrehajt-
hatta.5 Másik udvari katona, Bősz Ördög János, 1410-ben, a jobbágyai és 
birtoktalan zsellérei fölött való bíráskodásra nyert felhatalmazást.6 

Az Árpádok korában az előkelő nemes udvari katonák egyebek közt 
azt a kiváltságot és kitüntetést kapták, hogy a nemesi címereket a pajzsokon 

1 Z. Vili. 23 260. 
2 H. II. 190. 
3 Z. II. 200. 476. 
4 F IX. 6/322. 
4 H. I 25 
• ti II. 190. 
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sisakon, zászlókon, sátrakon, lovagjátékon, ünnepélyen katonai jelvényekül 
(signum militare) használhatták.1 

A nemesi címerek (insignia nobilitaria) és külön katonai címerek (in-
signia militaria seu arma) használatba vétele a király engedélyétől függött 
és azokat, hol az udvari katonai területbe való kinevezéssel együtt, hol külön 
oklevélben adományozta. 

Az érintett hadi jelvények engedélyezéséből származott az udvari katonák 
zászlótartási joga, mely szerint az illető a királytól kapott nemesi címert a 
zászlón, mint katonai jelvényen, használhatta és alatta vezethette vitézeit. 
Ettől kezdve a címeres zászló (vexilluin, bannerium, bandérium) a csapat 
fogalmát helyettesitette és az Anjouk idejében, már a katonai csapatot, a 
zászlóaljat jelentette. 

Dancs mester, udvari katona és zólyomi ispán, 1327-ben a sisakon és 
zászlón viselendő aranyos katonai címert (militaria insignia seu arma aurea 
aut deaurata) vagyis zászló- és katonatartási jogot kapót kitüntetésül és 
jutalmul.2 

Csapi András hevesmegyei nemes ifjú (a iuventute sua et ab adoles-
cencia sua) Zsigmond király mellett szolgált, az apródok közül a kir. udvar-
nokok (aulicus et familiaris) közé emelkedett, majd a királynak belső bizal-
mas tanácsosa és „állandó asztaltársa" (domesticus et Continuus Commen-
salis, familiaris Collega) s az általa alapított Sárkány-lovagrend tagjai közé 
is fölvette őt (societas Draconice seu Draconistarum collega). Morva-Ostrau 
vár ostrománál (1424) a kir. testőrök közt, Zsigmond társaságában állott, a 
várból kilőtt szerszámíj nyila (sagitta balistaria) arcába fúródott s a miatt a 
jobb szeme kifolyt. Holstein váránál a félszemű hőst a roham alatt keresztül 
szúrták, súlyos sebével a husziták börtönbe vetették és mindaddig gyötörték, 
mig rokonai ki nem váltották. A király hűséges barátjának önfeláldozó 
vitézségéért nemesi címert (arma seu nobiliatis insignia) engedélyezett, még 
pedig kettős arany oroszlánt, egyiknek nyelvébe, a másiknak szemébe fúródó 
nyílvesszővel.3 

Hasonlóképpen vitézségért Gyalókai János kir. udvarnok 1419-ben 
nemességet és címert (armalis) kapott kitüntetésül.4 

1 Csák Péter udvari katona, István ifjabb király oldalán a bolgárok elleni hadjáratban, 
nemzetiségi címerével, az oroszlánnal ellátott zászló alatt vezette vitézeit: . . . (ut leo fortis-
simus, cuius et indicia gessit in vexillo) . . . 1274. F. V. 2 /175 

Ifjabb Bátmonostori Töttös László kir. apród és aulicius csapatában nemes szolgáló 
vitézei (familiares) a pajzsukon és sisakjukon egyenlő katonai címert (signum prelii) viseltek. 
Z. VIIL 306. 327. 

2 M T. III. 666. 
8 K. II. 3 4 - 3 7 . F X. 6/121. A címer képe közölve: M T 11!, 524. 
4 F. X 6/178. 
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H 

Az udvari katonák által elérhető legnagyobb kitüntetés az volt, ha a 
hűség és vitézség megjutalmazására alapított Szent György és Sárkány-
lovagrendbe, valamint az „Aranysarkantyús vitézeku társaságába fölvették 
őket.1 A felvétel lovaggá ütéssel történt. Mária királyné a koronázáskor több 
udvari katonát arany sarkantyús lovaggá avatott, háromszor érintvén jobb 
vállukat Szent István kardjával. 

A Zsigmond által alapított (1408) Sárkány-rendnek 24 tagja volt, 
közülök ifjabb Garai Miklós, Ozorai Pipó, Stibor vajda, Csapi András, Maróti 
János, Perényi Péter és Garai János udvari katonákat név szerint ismerjük. 
Zsigmond király Ozorai Pipó kir. aulicust és délvidéki határőrző főispánt 
1416-ban, midőn a török basákon győzelmet nyert, kitüntetésül előbb katonai 
címerrel (le insigne militari) díszítette föl, azután a győztes magyar sereg 
előtt aranysarkantyús lovaggá ütötte (lo fece cavaliere aurato).2 

Az udvari katonák élén az Árpádok korában külön ispánok és kapitá-
nyok (Comes, prefectus, Capitaneus aule regie Militum) állottak, akik hadi 
főtisztjeik voltak és felettébb előkelő állást foglaltak el. IV. László idejében 
(1283) a dunántúli Nádasdi nemzetségnek „úri" vágású sarja, Csapó fia 
Andrása kir.fegyerhordók ispánra (Comes armigerorum nostrum).8 III. Endre 
kardhordóinak Csák mester a parancsnokuk (Magister ensiferorum).4 

Mátyás király nemes udvarnokait 1485-ben Egervári László, a főkapitányuk 
(Capitaneus Aulicorum nostrorum) vezényelte.6 

Az udvari katonák hadi ruházata előbb sodronyingből, utóbb lemez 
páncélból állott. A XI. században Salamon király udvari katonájának, Sátor 
Oposnak még bozontos bőrvért fedte mellét és francia csuklyás sisak 
(capuchon) védte fejét, ellenben Géza herceg udvari vitéze, Péter ispán, a 
borsódmegyei szászdi monostor alapítója, „csillogó sodronyingben és aranyos 
sisakban lovagolt a hadak élén".6 

A XIII. században sodronyingre felcsatolt lemez nyak-, hát- és mell-
védőket, csuklyós kar- és lábvérteket, vassarukat, vaskeztyüket, vagy csupán 
a törzset védő s a „rák páncélja" után készült, mozgatható vértet, arcrostély 
nélküli magyar „pofás" sisakot görbe orrvédő vassal, vagy arcvédő rostély-
lyal ellátott német-francia sisakot viseltek a harcban. Háromszögletű öblös 

1 Societas Milicie Sancti Georgii: alapította l. Károly. — Societas Draconistarum seu 
Draconice: alapította Zsigmond király 1408-ban. Equites aurati. 

2 0 . 188. 
» W. IX. 353. H. VI. 300. 
8 W. V. 95. 
8 Sz. 1883/537. 
8 K. k. 58 caput. 
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pajzs, nehéz egyenes kétélű német kard, hosszú döfő lándzsa, súlyos csata-
bárd, a támadó fegyverzetük.1 

Könnyű fegyverzetű lovas vitézek vassisakot, egyszerű bőrvértet, vagy 
báránybőrből készült kurta mentét, többszörös bivalybőrből összeszögecselt 
pajzsot, magyar kardot, nyilat, fokost, csákányt, kopját, rövidnyelű szakálas 
kelevészt vitték a kézi tusára. Hadi szolgáik és csatlósaik felszerelése még 
könnyebb volt. 

Az udvari katonák ellátása. 

Egész Nyugat-Európában, a „királyok házában" tartózkodó kisebb ud-
vari katonák ellátásáról (provisio) koronás gazdáik gondoskodtak. Nálunk is 
az Árpádok korában lakást, ruhát, élelmet, fegyvert, lovat, nyeregszerszámot 
természetben kapták, amit számukra az udvarba rendelt szabók, szűcsök, 
vargák, posztónyírók, fegyvercsiszárok, nyílkészítők (arcuparatores), nyerge-
sek, timárok és egyéb mesteremberek készítettek. 

Ellenben előkelő kir. apródok kisebb-nagyobb várbirtokot, kir. jószágot 
kaptak, a rajta élő munkásokkal és azok adóival együtt. Lőrinc „kedvelt 
udvari ifjú" (familiaris iuvenis) 1280-ban Ács és Terdemicz földeket nyerte.2 

Telekes Miklós kir. apród (aule nostre iuvenis) 1377-ben „kegyes ellátásul" 
(graiiosam provisionca.) örökös nélkül álló rokonának, Csákányi Domokos 
gömörmegyei nemesnek birtokára kir. engedély mellett öröklési jogot szerzett.3 

A királyok kedvelt katonáiknak kiházasítási költségeihez is hozzájárul-
tak. Zsigmond király 1435-ben ifjabb Bátmonostori Töttös László kir. apród 
lakodalmi költségeire Thallóczi Matkó sókamirai ispánnal a szegedi sóházak 
pénztárából 500 arany forintot fizettetett ki.4 

A kir. kard- és pajzshordók a legelőke őbb főemberek fiai, a házi ellá-
táson kivül a vidéken egyéni földeket kaptak. A Dorozsma-nemzetségből 
sarjadt János fia, István úrfi, IV. Béla egyik kardhordója, a hatalmas Garai-

1 1296 évi oklevél írja, hogy előkelő katonák és főtisztek, lovagi páncélt viseltek: 
. . • insuper pro una lorica militaris cum appendiciis eiusdem scilicet, quam loricam talis 
baro, — mint Csák Máté pozsonyi főispán és lovásznicster — in sua persona portare con-
suevit . . F. VI. 1/46 Ozorai Pipót az Andrea del Castagno által festett arcképe (Firenzé-
ben, a muzeumban) lemez páncélban, sisak nélkül 
M. T. III. 508. lapján látható. 

8 F. VII. 3 86. 
5 Szt. I. 439. 
4 Z. VIII. 565. 
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család őse, a valkómegyei Gara falut érdemelte ki.1 Cseme és Ivánka kir. 
fegyvernökök 1270-ben ellátásul Érd nevű tanyát (insula) kapták.2 

Az udvarban lakó kir. fegyvernökök és zászlótartók számára a vidéken 
egyes jószágok voltak kiszakítva. Birtokaikon ez okból később is rajta 
maradt a Fegyvernek név, mert ottan kezdetben a fegyvernökök, a földesurak 
és szántó-vető cselédeik éltek és mivelték földeiket.3 

A kir. famíliába tartozó kürtösöket (tubicinarif) gyakran a kir. ifjakból 
nevelték és számukra külön birtokot engedtek át. István és Péter kir. kürtö-
söknek 1255-ben Vasmegyében Abláncz földet adtál használatra.4 A jószá-
gaik még akkor is viselték a Kürtösi nevet, amikor a trombitások már rég 
kinaltak róluk.5 

A kir. udvarnokok és udvari katonák ellátására leginkább birtokot osz-
togattak; egyiknek, a kisebbnek, kevesebbet, várföldeket, a másiknak, az 
előkelőbbnek, nagyobbat, várakat, falvakat és majorokat. 

8árosi Elek előbb mint kir. ifjú, a gyermek István királyfi mellett szol-
gált IV. Béla udvarában, azután a fegyveres famíliájában katonáskodott, 
1272-ben ellátásul Dolnafő birtokot ragasztotta meg, amely nyolc ekealja 
nagyságú volt.6 

Füle bán fiai, István és Miklós nemesek, akik állandóan a király fegy-
veres kíséretében szolgáltak (in obsequiis nostris continue commorantes), 
ellátásul 1252-ben Byucha és Hoznucha várföldeket szerezték meg Trencsén-
megyében.7 

Rektor fia, Miklós udvari katona pedig 1336-ban Pannonhalma vidékén 

1 F. VII. 3|64. 
2 Z. I. 28. 
8 Fegyvernek község ma a Tisza vidékén, a szolnok—debreczeni vonalon fekszik. 

1304-ben Flontmegyében, a Szokol faluhoz Fegyvernek birtok tartozott. A. I. 65. 236. 569. 
— 1266-ban a nógrádmegyei Alvár . . . . erat armigerorum nostrorum wulgariter fegwernuk 
vocatorum. W. III. 133. — Bakony vidékén, Nyilas földön a kir. pajzshordók cselédei éltek. 
W. IV. 352. — 1275-ben Fájsz faluban Krisius és Vajka a kir. fegyvernökök munkásai (po-
pulus armigerorum nostrorum). H. V. 53. F. IX. 7|689—691. A valkómegyei Naszvad földnek 
hasznát huzó kir. zászlótartók (vexillum nostrorum deferencium) a tatárjárásban kipusztultak 
és földjük 1264-ben lakatlanul állott. F. IV. 3|203. 

4 W. VII. 399. 
1 A sopronmegyei Kürtös-Megyer birtokot még I. Lajos idejében is az Árpádkori kür-

tösök utódai birták . . . titulo buccinatorio . . . . quod progenitores ipsorum . . . . ac ipsi 
buccinatores regii extitissent . . . iure hereditario . . . Cs. III. 616. — A csallóközi Pókafölde 
nemesi jószágot a nép később is Kiralkirtusi néven ismerte F. IX. 160. 

6 F. V. 1|190. 
F. IV. 2|66. 
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kapott szöliőket.1 Tarkói Sándor, Caszlo és Jieiemen udvari katonák 1337-ben 
a lengyel határon egy erdőt, 1346-ban családi fészkük, Tarkő vára mellett, 
Cuszka falu határában egy kir. jószágot érdemeltek ki.2 

Erzsébet királyné udvari katonájára (aule reginalis miles), Salamonvári 
Deres Jánosra, Zalában Budafölde és Patóteleke várföldeket iratta 1369-ben, 
mely mindössze négy ekealja terjedelmű volt.3 Mpolyai Dezső udvari katona 
számára 1387-ben, a diósgyőri váruradalomból Mád birtokot szakították ki, 
a rajta élő munkásokkal együtt.4 

A hűtlenség és felségárulás miatt elitéltek birtokaiból szá mos „hűsé-
ges" udvari katona kapott ellátást. Az utolsó Árpádok gyakori polgár-
háborúja és a harmadíziglen kiirtott &ö£-nemzetség romlása után az udvari 
emberek sorban kérték el a proscribáltak javait. E tekintetben az udvari 
katonáknak még bőségesebb aratás Zsigmond idejében, Nápolyi László ki-
űzetése (1403) után kínálkozott, amikor a „megnótázott" hűtlenek vagyonát 
jobbára azok az udvari katonák nyerték el, akik Zsigmond érdekében saját 
költségükön hadakoztak a másik párt ellen. 

A többi közt Zsigmond kedvelt udvarnoka (familiaris), Gersei Pető 
János, a testvérjével, Tamás mesterrel együtt, Zalában Kéménd várát, f ilvait 
és vámszedő helyeit nyerte el 104,3, a miket a nápolyi párthoz húzó Kéméndi 
Henrik fiaitól foglaltak le.6 

Nagymihályi Albert kir. apród 1410-ben a beregi Tarpa bírtok felét 
kapta, amit Rozsályi Kun István fiaitól vettek el, mert Nápolyi László zász-
laja alatt és bandériumában (sub vexillo et banderio) hadakoztak.6 

Besenyő Gergely kir. udvarnokot (familiaris aule nostre servitor) hűsé-
géért Szák Felicián rokonának, Palásti Bors kivégzett fiainak birtokával jutal-
mazták 1331-ben.7 

Sok apród és udvari katona gyarapodott a kihalt nemes családok és egyéb 
magvaszakadt famíliák birtokaiból. „Szúnyog" László kir. apród 1339-ben e 
jogcímen a koronára szállott Kesző birtokkal velősödött Hontban.8 

Oszlári Lőkös udvari katona és fiai, Pál és Péter kir apródok, az örö-
kös nélkül elhalt Boncz János nemesnek nógrádmegyei Sáp nevű falujából 
gazdagodtak 1379-ben.9 

1 F. VIII. 5)233. 
2 F. VIII 4 2 Jl. IX 1I36I 
? Z VI. 13. 
4 D. 4 0 - 4 4 . 
s F. X. 1/761. 
6 Szt II 79. 
7 K- F. II. 103. 
8 ti cs. 1 31. 
8 K F. II 264 279. 
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A következő udvari katonák — mindenik aule miles — szintén ura-
fogyott jószágot kaptak fentartásúl : 

Telegdi Györgyöt és Miklóst a fi örökös nélkül kimúlt Kun Jánosnak 
Gálospetri birtokába iktatták be Szatmárban 1364-ben.1 

Mária királyné Kézai Kakas fiát, Kézai Lászlót a nógrádmegyei egyik 
urahagyott, — Szánt íi Jakabot pedig Vasi Sidó Lászlónak hasonló okból 
gazdátlanul maradt komárom- és veszprémmegyei birtokaiba vezettette be 
1386-ban.3 

Drágfi Bertalan 1476-ban a szlavóniai Kőrösmegyében, a megyericsi 
várat és uradalmát markolta meg, a mely Maróti Máté macsói bán magta-
lansága miatt háramlott vissza a szent koronára.3 

Az ellátásnak másik jellemző inódja a fiú nélkül maradt udvari katona 
feleségének, vagy leányainak fiúsítása a nemesi nemzetiség birtokaiban az 
oldalági férfirokonok kizárásával. 

I. Lajos Szécsényi Kónya udvari katonának feleségét, Erzsébet úrasz-
szonyt, testvérbátyjának, tiorsundorjer Vulfing honosított német udvari kato-
nának birtokaiban, jelesül Ecseg várában és öt megyében fekvő jószágaiban 
fiúsította 1547-ben és „a magyar sógor" fiúsított felesége utján fényesen 
felgazdagodott.4 

Gönyöi öánjS főajtónállónak nemesi birtokaiban fiúsított (1373) leányai 
közül, Gönyöi Annát Mária királyné apródja, Losonczi Dénes úrfi, felséges 
úrnőjének kívánságára, feleségül vette és a daliás apród felesége útján pazar 
ellátáshoz jutott.6 

Az udvari katon'k ellátását avval is javítottak, hogy a 1 írtokaikor» élő 
lakosoknak a királyt illető fej-, föld- és nyestbőradóit, a vámokat, vásári 
helypénzeket átengedték számukra. 

Ily célból kapta a hős Aba Sándor udvari katona Baranyamegyéber, 
Csatárinál szedett kir. vámokat 1246-ban.6 

Becsei Töttös kir. ajtónállónak és Vesszős saskői várnagynak, ősi fész-
kükben, a csepelszigeti Becse faluban lakó jobbágyaiknak föld- és termés-
adóját engedtek át.7 
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Tari György kir. udvarnok (aulicus) számára a hevesmegyei Tari bir-
tokán élő jobbágyai által fizetett kamarai hasznot utalványozták 1459-ben.1 

Cseklészi Miklós udvari katonának 1337-ben a cseklészi vámokat ado-
mányozták, a miket előbb a pozsonyi vár fentartására szedtek.3 

Losonczi Tamás udvari katonának ellenben a bírtoká í tanyázó oláhok-
nak ötvened-adóját engedték át 1387-ben, amit állatokban szolgáltattak be 
a mondott havasi pásztorok.8 

Eöri Péter udvari katonának 1396-ban nyitramegyei Appony birtokára 
hetivásárt engedélyeztek, minden csütörtökre és a piaci helypénzek az ő tar-
solyába folytak.4 

Nagymihályi János apród 1398-ban birtokára libára, július 2-dikára 
országos-, csütörtöki napokra, heti vásárra és Albeusi Tamás apród 1117- ben 
Székelyhídon országos vásártartásra nyert jogot piaci vám- és helypénz-
szedéssel együtt,5 

Csapi Ákos udvari katona és kir. tanácsos (tniiiti et consiliarii nostri) 
birtokaira, a Bodrog és Cherena folyókra révjogot szerzett 1439-ben; a két 
vízre hidakon, kompon átkelőket állíthatott és revpénzt szedhetett.6 

Némelyik udvari katonának bányanyitási jogot is engedélyeztek élet-
módja könnyítésére Szentgyörgyi János udvari katona 1368-ban arra kapott 
jogot, hogy a Bazin vára melletti birtokán, a Somhegyen (Sumperg) ércbányát 
nyithasson és egy év múlva ottan ércolvasztó kohói már működésben 
állottak.7 

Csáktornyai Ernszt öános budai gazdag polgár (civis), zólyomi bánya-
tulajdonos és udvari katona (aule nostre miles), „komájának", Mátyás király-
nak a végvárak fentartására 6000 arany forintot adott, annak megtérítésére 
a zólyomi ezüst- és rézbányáiból a kincstárnak járó bányaadóját (urbura) 
örök időre elengedte neki 1469-ben.8 

Az utolsó Árpádok idejében a pénzgazdaság mindinkább erősödött az 
országban s a kincstárnak pénzbeli bevételei mindjobban szaporodtak, minél-
fogva a magasabb rangú udvari katonák a földbirtokon kivül hovatovább 

1 H. o. 426. 
2 P. n. I. 218. 
8 B. cs. I. 212 
4 P. n I 2 '6 . 248 
4 Szt. II. 11. H. o. 368. 
8 Z. VIII. 659. 
1 D. II. 81. W. G. 322. 324 
8 W. G. 163 
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több es több pénzbeli fizetést (pensio, provisio) és zsoldot (stipendium, 
angaria) kaptak.1 

Különösen az Anjouk korától kezdve még a jobomódú udvari katonák 
is a hadi költségeikre jobbára rendes fizetést húztak előre megállapított 
összegben. Ha pedig hadba küldték őket, akkor vitézeiknek a zsoldot is a 
kincstárból fizettették. 

A pénzbeli fizetést leginkább a kir. jövedelem legbiztosabb forrásából, 
az eladott kősó árából utalványozták, minélfogva a pénzbeli fizetés cs zsold 
latinosan salarium nevet nyert. 

A többi közt Zsigmond király 1386-ban Ellerbach János és Serthold 
német lovagokat kir. udvarnokai (familiares) közé fölvette és fizetésül (racione 
sallarii) egyenkint 1500 forintot adott nekik.2 1387-b3n pedig Perényi Péter 
diósgyőri várnagy a kir. apródból fölemelkedett Czudar Péter udvari kato-
nának, volt bosnyák bánnak 2000 forintot fizetett ki vitézei zsoldjára.3 Peréiyi 
Miklós udvari katona és kir. pincemester vitézei zsoldjára 1388 ban kir. 
utalvány alapján Tar László budai várnagytól 1000 forintot vett föl a 
lakosok heted-adójából.4 

Azonban a pénzbeli fizetés sok nehézséggel járt. Ha nem volt pénz a 
sóházakban, úgy segítettek, ahogy le'ietett. Sokszor a gazdag udvari katona 
előlegezte a zsoldot a saját pénzéből vagy kölcsön vette birtokaira és kiadá-
sait a kincstár utó ag térítette meg, úgy, ahogy tudta. Kir. adókat, vámokat 
engedett át az illetőknek, vagy egy-egy várat cs uradalmat adott zálogba, 
ainig annak jövedelme a tartozást kiegyenlítette. 

Az esztergomi vár ostromára kiküldött (1403) Forgács Péter udvari 
katona és nyitramegyei főispán Zsigmond király parancsára 300 lovast foga-
dott föl, mindenik zsoldosnak havi 10 forintot adott, a zso'dot a saját 
pénzéből fizette s a barsmegyei H / t t s so várát és uradalmát kapta zálogba, 
amelynek jövedelmét addig és azon összeg erejéig húzhatta, ameddig köve-
telése abból kielégítést nyert.6 

Ilyen helyzetbe jutott Sárfenéki Frigyes udvari katona is, aki 8020 
arany forint salariumot húzott, de azt Zsigmond 1402-ben nem tudta kiutal-
ványozni, azért helyette zálogul Tátika várát és uradalmát kötötte le számára c 

1 IV. László 1287 évi oklevelében olvassuk, hogy elődei a katonáiknak . . . piacúit 
ipsorum debita servicia sub certa pensione designare, maxime, ut nostri nobiles et milites 
in nostro cxercitu se a morte et sanguine non recusarent . . . F. V. 3 353. 

2 Sz. Gy. 82. 
4 Z. IV. 346. 
4 P. 111. 220. 
4 F. X. 4|222. 
• F. X. 4(322. 
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Mátyás király Egeruári Caszló kir. aulicust 1480-ban horvát-, szlavon-
és dalmát bánnak küldte ki a határoknak a törökök ellen való védelmezése 
céljából és nevezett udvarnok toborzott katonái zsoldjára és a végvárakra a 
saját zsebéből 4000 arany lorintot adott ki; fedezetül Nagy-Xemték várát s a 
hozzá tartozó két várost kapta zálogba, amíg kiadásait a kincstár megtéríti.1 

Az udvari katonák ellátásához hozzá tartozott, hogy mindennemű hadi-
költségeiket s a fogságba jutottak váltságdíjait megtérítették pénzben vagy 
valami módon kártérítést adtak nekik. 

A római Orsini nemzetségből származott Jstuán vitéz, a Blagai-család 
egyik őse, ellátásul a drávántúli Oodicsa megyét kapta és ámbár nem húzott 
zsoldot (non monitu nostro angariatus), még is a saját költségén fogadott 
250 lovas vitézzel elkísérte II. Endrét a keresztes háborúba. Katonái zsoldját 
s a tengeren való átszállítás költségeit a maga zsebéből fizette. Kárpótlásul 
II. Endre 1218-ban Vodicsamegyéből a királynak járó nyestbőr-adókat engedte 
át neki.3 

Tál vitéz, udvari nemes katona (serviens), aki „ifjú kora óta IV. Béla 
oldalán" Halicsban és másutt, nagy bátorsággal harcolt, 1246-ban Baben-
bergi Frigyes ausztriai herceggel vívott csatában súlyosan megsebesült és 
hét más nemes kísérő vitézével együtt a németek elfogták. Pál vitéz magát 
és fogságba esett bajtársait a birtokaira kölcsön vett ezer márkán váltotta 
ki, amely kiadásaiért 1249-ben Bihar-, Kraszna- és Szolnokmegyében falvakat 
kapott kártérítésül.3 

A Rátót nemzetségből „Porcs" Jstuán, a királyné főlovászmestere és 
tárnokispánja, évenkint fizetésül (racione stipendii) 500 márkát húzott, de 
átpártolt István ifjabb királyhoz és „fegyveres kíséretéhez csatlakozott". E 
miatt évi fizetését IV. Béla elvonta, birtokait lefoglaltatta és mintegy 3000 
márka kárt szenvedett. A béke helyreállítása után 1265-ben kártérítésül Agos 
várát kapta három faluval együtt.4 

Oecsei Bertalan ispánt, Lascaris Mária királyné katonáját, Morvában 
Xirchschtag ostrománál „borzasztóan megnyilazták", a szemébe lőtték a nyíl-
vesszőt. Stájerországban, Marburgnál fogságba esett, amiből három évi kínos 
rabság után a saját pénzén váltotta ki magát. Kártérítésül és jutalmul 1264-
ben Arkibánya földet — Nyitrában — iratta rá királya.{ 

Szaplonczai Poháros Miklós udvari katona a maga költségén rokonaiból 
és hadi szolgáiból kiállított csapatot vezetett a hadjáratokba és 1382-ben kár-

1 T. i. XII. 133, i34. 
• Bl. I 4—7 
s W. VII. 282—284. 
4 W. XI. 545. F. IV. 3/289. 
4 P. n. I. 150. 



térítésül a Szaploncza várában és falvaiban lakó jobbágyainak nyestbőr-
adóját engedték át neki.1 

Boszniában a doboji csatában (1415) török rabságba esett Csaholyi János 
udvarnokot, a családja váltotta ki nagy sokára és kártérítésül 1429-ben a 
Csaholyaiak mindazon jövedelmeket megkapták, amiket falvaikban azelőtt a 
király szedett.2 

Ha az udvari katona elesett, haláláért a szülők vagy testvérek kárpót-
lást (recompensacio, retribucio) kaptak. 

A ft?cf-nemzetségnek hős sarjadéka, JHadár udvari katona (fidelis miles 
noster) Biharmegyében, Mórján vár ostrománál (1294) halálát lelte, ifjú 
életéért három testvérét a mosoni várnak tíz ekealja Budey nevű várföldjével 
igyekeztek megvigasztalni.8 

A jVme-nemzetségből való udvari katonák közt is aratott a halál 
kaszája. A Szinnyei-Mersc-család alapitójának, Merse „úrnak" fiai közül Miklós 
vitpz a bolgárok fegyverétől esett el és védelmezése közben testvérje, Benedek 
kir. apród súlyos sebet kapott (1261). Testvérje haláláért Sárosmegyében 
három falúval enyhítették fájdalmát.4 

E hadra termett nemzetség másik ágból, Pós Istvánnak hős fia, Jstuán 
kir. udvarnok, más kir. familiarisokkal Csák Péter nádornak lázadó fiai ellen 
— Holics ostrománál — nagy bátorsággal küzdött, de a mikor a résen be-
nyomult, kelevész találta és halva zuhant a vár árkába. Hős haláláért apja 
és testvérje a Sárosmegyében kihalt kir. mosó-népeknek vagyis vászon fehérí-
tőknek (liciscariorum) jiende nevű falúját kapták fájdalmukra enyhítő 
balzsamul.6 

Az udvari katonák a királyság érdekében elesett rokonaik haláláért 
hasonlóképpen kártérítésben részesültek. István Ifjabb király a Teketehalom 
várából intézett kirohanás alkalmával (1264) „személyének védelmére" a 
/fe/^-nemzetségnek erős bajnokait, — a hős Makódnak fiait — Gál vitézt és 
három testvérjét maga mellé vette testőrökiil. A negyedik testvérjét, Cászló 
vitézt pedig fegyverhordóul választotta. A gyilkos harcban — hol a magyar 
egymást halomra koncolta, István király védelmezése közben Gál vitéz a 
karján súlyos sebet kapott, Pál testőr elesett, László fegyvernök ellenben a 
király fegyvereit, „amint kötelességévé tette, nagy ügyességgel és bátorsággal 
vitte utána és a kellő pillanatban átnyújtotta". A polgárháború után László 

1 F IX. ö 57 i 
2 F. 7/94. 
3 W. V 122 
4 F. IV. 3 60. 
4 M. 6—7 
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fegyvernök testvériének, Pálnak haláláért, Gálnak megbénulásáért, a tornai 
majorságból Teresltenye földet kapta, amit a kir. kovácsok földjéből hasítottak 
ki számára.1 

Az udvari katonáknak akkor is járt kártérítés, ha fegyveres szolgáik 
elestek vagy a harcban megcsonkultak. A lázadó Renrikjiak által elfoglalt 
Kaproncza ostrománál a Micz bán seregében harcoló Kanizsai Cörinc udvari 
katonának egyik hadi szolgája (serviens), Burdez Pál elesett, a többi szolgáló 
vitéze elnyomorodott, azért 1327-ben Peretszeg sopronmegyei várfölddel elé-
gítették ki.2 

Az előadottak tanulságot szolgáltatnak arra, hogy az udvari katonák 
ellátása és vagyoni helyzete felettébb kiilömböző volt. Az Árpád-korszakban 
a kir. aulicus és udvari katona még nem mind nagybirtokos, némelyik csak 
egy-két várföldet, vadon, erdős vadászterületet, kir. majorságokból elcsípett 
földet, tanyát, falut kapott. 

Az Anjouk korában ellenben az udvari katonák jobbára nagybirtokosok, 
ősi javaik mellé egész váruradalmakat kaptak, falvakkal, bányákkal, vámszedő-
helyekkel, vásári jövedelmekkel, a területükön élő földesúri lakosoknak számos 
állat- és termésadójával együtt. E mellett még évi fizetést és zsoldot húztak 
ezreken. A király példájára maguk mellett szolgálattevő famíliát és fegyveres 
kíséretet Urtottak, az udvari és vidéki tisztségeket maguknak sajátították ki 
és kezükben összpontosult az udvari és vidéki kormányzat számos teendője. 

Az udvari katonák szolgálata az udvarban és vidéki kormányzat terén. 

Az udvari katonák békében jobbára a király környezetében tartózkodtak, 
fő-fő támaszait, tanácsosait, polgári és katonai tisztjeit alkották. 

Már apródkorukban a „királyi családhoz és házi népéhez" tartoztak. 
A vérbeli hercegekkel együtt nőttek fel s a királyfiak játszótársai a nagy 
családokból való apródfiúk közül kerültek ki. 

A zalamegyei Tűrje nemzetségnek erős ága Dénes úrfi, II. Endre fiának, 
Béla királyfinak játszó pajtása, „mindenkor kedves és társalgása kellemes" 
volt az ifjú hercegnek. „A gyermekévek eltelte után", a férfikorban mind-
végig Béla mellett maradt. A hű barátból erős védőbajnok fejlődött és egész 
életében királyi barátjáért „mindenütt nagy bátran szemébe nézett a halálnak." 

A Kárpátokon túl, Halics ostrománál (1229) a városból kirohanó 

III. 

1 Z. I. 29. 
2 5. 1. 108. 112. 
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oroszok nagy hirtelen Béla királyra támadtak, de Tűrje Dénes a vitézeivel 
éppen előőrsöt (vigil ad prelia) állott, még gyorsabban az oroszok elé rúg-
tatott, vezérüket lováról leszúrta, a többit a városba visszakergette. Jaroszláv 
vívásakor (1231), „mint szokása volt", elől rohant a résre, de kőzápor zúdult 
rá s a város árkába zuhant, honnét vitézei húzták ki, azonban a várost 
kézrekerítette. 

A Sajó melletti csatában is (1241) „eszélyes, fortélyos és elszánt kir. 
testőrnek" bizonyult; az égő szekérvárból királyát kiragadta és menekülés 
közben az udvarnokokból alakított őrséggel (nostrorumque familiarium 
custodia) éjjel-nappal elszántan védelmezte, míg biztonságba helyezhette. 

Korán rásugárzott érdemeiért királyi barátjának kegyelme, fiatalon 
főlovászmesterségre emelte (1235) és ellátásul a tapolcsányi uradalmat kapta.1 

A Rozgonyiak őse, Básztély Rénold, István ifjabb királlyal nevelkedett 
együtt (a primevis sue et nostre puericie temporibus) s gyermekkori társá-
nak előbb „kedves apródja", majd bizalmas tanácsosa, vitéz udvari katonája 
és teljes életében tántoríthatlan erős védője.2 

A Rátol nemből Roland úrfi hasonlóképpen együtt cseperedett fel István ki-
rályfival és RátátRolandot ifjú korától kezdve „kedves modoráért" és rokonszenves 
egyéniségéért igen kedvelte. Ez az ügyes és harcképzett udvari katona mind-
végig bizalmas főtanácsosa és sorban nyerte el a báni és nádori állást, 
1270-ben Remlék várát és uradalmát — Szlavóniában — eszével és vére 
ontásával érdemelte ki.3 

Finom modorú, előkelő megjelenésű és szellemileg képzett udvari 
katonák közül szemelték ki a királyfiak katonai nevelőit. 

II. Endre az Rba nemből való Demeter udvari katona „jó erkölcseit és 
elegáns modorát" tekintetbe véve, Gertrúd királyné kérelmére, kisebbik fiának, 
Rá/mán hercegnek nevelőjévé (didascalu.n et magistratuin) tette.4 

Másik fiának, Béla királyfinak nevelőjévé pedig a szegény sorsú, de 
„úri" modorú Miska vitézt választotta, aki szerény és férfias egyéniségével 
bizalmát megnyerte. Nem is volt panasz ellene. A herceget szerető gyöngéd-
séggel nevelte (tenerrime educavit), Gertrúd királyné megöletésekor a királyfit 
a sátorból kiragadta, a pártütők tőréből megmentette, az anya nélkül maradt 
királyi árvát „dicséretre méltó jó nevelésben részesítette." A gondos királyi 
nevelő Zalamegyében Zetebig falut nyerte fáradsága jutalmául és utóbb 
királya ispánul küldte Vasmegyébe.6 

^ W . VII. 152. F. IV. 1)23—26. 
2 H. VI. 370. 
3 F. VII. 2|12—16. 
4 W VI. 5 4 5 - 549. 
4 F III. 1 j 151 — W. VI. 367. F. VII. 1|191. 
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Osl soproni ispán fia, Nerbord, előbb Bélának Tűrje Dénes mellett, másik 
kedves játszó pajtása (a tenera adhuc etate nostra, toariter et sua, in nostra 
curia educatus), utóbb tántoríthatlan védője és egyik legbizalmasabb tanács-
adója; a tatárjárás alatt, Dalmáciában, a kis királyfinak, Jstoánnak nevelését 
és a kir. családnak őrzését vállalta magára. A gondos nevelő egyúttal éber 
és elszánt testőr, az örökös veszélyek közt, Ntissa várában, éjjel is abban a 
szűk házban vonta meg magát, amelyben a királyfi a cselédségével tartóz-
kodott és „mintegy védőbástya a királyi vérnek."1 

Ellenben Kaplyon vére, Jákó fia Jtndrás, udvari katona, indulatos és 
erőszakos nevelő, dühében, valami csekélységért, a megkoronázott IV. László 
gyermek-királynak „vadul neki rontott, bőrkorbáccsal (cum cainbucca percu-
tiens) keményen megverte." Ezért a szenvedélyes nevelőt a főpapok és főurak 
„amiért a felkent király személyét megalázó és megszégyenítő büntetéssel" 
sújtotta, fej- és jószágvesztésre ítélték, birtokaitól megfosztották.2 A kis király 
tanító-mesterévé és őrzőjévé Csák Péter öccsét, Csák Mátyust tették 1275-ben.3 

I. Károly kisebbik fiának, a Nápolyba vitt Endre hercegnek nevelőjévé, 
tanítójává és szolgáló személyzetének igazgatójává (udvarmester) Csór Tamás 
hűséges udvarnokát választotta, aki tapintatos, eszélyes és erélyes egyénisé-
génél fogva a messze idegenbe küldött királyi sarj gondviselésére felettébb 
alkalmasnak bizonyult.4 

Udvari ünnepélyek idején a fényes ruhájú és ragyogó fegyverzetű kir. 
díszkíséret (comitiva regia) tagjait a legelőkelőbb apródokból és udvari kato-
nákból válogatták össze, akik gazdagságukkal az udvar fényének és hatal-
mának emelésére alkalmasak. 

A zalai gazdag nemes famíliából való Német János apródot (parvulus) 
Lajos királyfi előkelő kíséretébe osztották be, amikor jegyváltásra utazott 
arájához.5 

Erzsébet királynét római útjában (1345) 50 aranysarkantyús lovag 
kísérte ragyogó fegyverzetben, nemes paripákon. 

Kisvárdai Dárdai Miklós, gazdag nemes úrfi, Czillei Borbála daliás apródja, 
majd udvarnoka, állandóan kísérte a királynét itthon és külföldön.® Tizennégy 

1 w. VII. 263. 
2 Szt. I. 18. 
3 Ny. VIII. 65. 
4 F. IX. 2(307. VIII. 5|206 
4 F. VIII. 41373. Érte 1334-ben felmentették a nádor, országbíró, vas- és zalamegyei 
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6 Z. VI. 76. 



év múlva (1424) már a királyné főlovászmestere és főispánnak ment ki az 
udvarból Csanádba és Csongrádba.1 

Állásába az udvarnál fia, ifjú Dárc/ui Miklós, előbb apród, azután aulicus, 
lépett; Zsigmond császárnak Milánóban, Sienában és Rómában két éven át 
— apja költségén — állandó kísérője. Olasz földről választékos latinsággal 
Írdogál apjának, a főispánnak, szünet nélkül pénzért szorongatván őt. 1431 
december 18-án egyebek közt azt írja, hogy olasz földön sok a kiadása 
magára és lovaira és újból kéri apja urát, hogy minél előbb útiköltséget és 
lovakat küldjön számára Rómába, hogy úri mód tekintetében a rangbéli 
udvari katonák mögé ne szoruljon. Ez nem lesz sárba vágott pénz, mert a 
király megígérte, hogy kiadásaiért birtokot ad néki, — csak kérjen. „Azért 
édes apám, ha tudna a környéken alkalmas birtokot, annak nevét és miné-
müségét mielőbb tudassa velem, mivel most igen könnyű Ő felségét adakozó 
kedvében találni." A két év alatt gyakran szenved hiányt költségben és 
lovakban és hosszú külföldi utazása gyakorta eret vágott az apai erszényen.2 

Hasonló helyzetben volt a vele együtt utazó bajtársa, Jtódemári Miklós 
kir. apród (aprodianus nostre), költségei mellett ráadásul ellenségei hazulról 
pörökkel zaklatták, mignem könyörgésére Zsigmond védelmébe vette s a 
bíróságokat az ítélet elhalasztására utasitta.3 

Ügyes és képzett udvarnokok közül választották a királyok a diplo-
máciái ügyvivőket és külföldre járó követeiket. Beithold ispán fia, Frank mester, 
aki gyermekkora óta az udvari famíliában nevelkedett, mint követ (nunciusj 
a maga költségén hozta haza II. Endre második feleségét, Jolánlát, Konstan-
tinápolyból és kiadásait 1234-ben a soproni várnak Kál nevü földjével térí-
tették meg.4 

Az érdemes Miskolcz-nemzetségből Pa nyit úrfi, István királyfi mellett 
nevelkedett gyermekkora óta. A polgárháborúban hűséges udvari katonája, 
„családját, fiát, leányát, minden rabszolgáját a halál kezében hagyva", kisebbik 
urához csatlakozott. Az isaszegi csatában István királynak „kiválasztott test-
őre", karddal és lándzsával „ezer halált osztogatva" védelmezte gyermekkori 
társát. Elpártolásáért birtokait az öreg király lefoglalta, de az ifjabb király 

1 Tcstvérjévcl, Pelbárt udvari kr.tonáva együtt, Bak Péter szabolcsmegyei nemesnek 
birtokait kapta (1424 , akit bűneiért felakasztottak. Z. VIII. 210. 

2 Z. VIII. 467. 512. ö t év múlva mint aulicus Zsigmondot Prágába kísérte, ahonnét 
1436 október 20-án azt írja az apjanak, hogy a császár három hónap óta egy dénárt sem 
utalványozott neki, a pénzből, amit legutóbb Ambrus familiaris hozott neki, az adósságait 
fizette ki, azért nagyon kéri az apját, hogy mielőbb költséget küldjön neki, mert máskülön-
ben a lovait vagy ékszereit kell eladnia. Z. VIII. 592. 

s H. cs. I 174. 
4 W. VI. 550. 



a borsódmegyei uászonfehéritök Sala nevű földjével kárpótolta. A békekötés 
után IV. Béla ismét kegyelmébe fogadta, kétszer követül küldte a tatár kán-
hoz Oroszországba, a hova a veszélyes utat a maga költségén tette meg, a 
miért 1268-ban teljes kártérítést kapott: a Tokaj és Mái birtokot, Zemplén-
ben, 16 rabszolgával és a Téltó halászó vizzel.1 

Naszvad fia „Kürtös" János gyermekkora óta IV. Béla, azután István 
ifjabb király udvarában, vadászaton, harcmezőn a trombitát, a vig lakomákon 
a pajzán nádsípot fútta. E mellett magasabb képzettséget szerzett, több 
nyelvet beszélt, itthon hírnökül, külföldre követül küldözgették. Sokféle szol-
gálatért 1270-ben a sárospataki várnak Trócsány nevű földjét dudálta ki 
magának.2 

Bethlen Gergely udvari katona, 1394-ben Zsigmond hadi követe, a 
törökök által elűzött Mircse oláh vajdát kereste föl hegyei közt és vele a 
török elleni hadjáratot készítette elő.3 Ugyanazon időtájban a törökök ellen 
indítandó keresztes háború ügyében Kanizsai Miklós udvari katona és tárnok-
mester VI. Károly francia királynál járt Párisban és vele a közös hadi vál-
lalat megindításának részleteiről állapodott meg.4 

Zsigmond bandériumába sorozott Szaraczén Miklós udvari katonát a 
nikápolyi csatában (1396) a törökök elfogták s a hosszú, kínos rabságból 
16 év múlva szabadult ki. Törökül megtanult és többször járt Mezopotámiá-
ban, a török törzsek emirjeinél, hogy őket a szultán ellen szövetségre bírja. 
Török Józsa e tájban került Zsigmond udvarába, a keresztséget felvette és 
1424. táján az abordai tatár kánnál járt és szövetséget ajánlott neki a szul-
tán ellen. A két udvari katona 1428-ban Krisztalócz várát és birtokait kapta 
a Drávántúlon.6 

A királyi irodában írástudó apródok és udvarnokok, mint titkárok, 
pecsétőrök, jegyzők és íródiákok nyertek alkalmazást. Tamás mester „ifjú 
korában IV. Béla házában nevelkedett" és udvari jegyzővé (aule nostre nó-
tárius) képezték ki.6 

Miklós kir. ifjú a kancelláriából I. Lajos mellé jutott és „ifjúsága óta 
békében és háborúban oldala mellett tartózkodott", bizalmát annyira kiérde-
melte, hogy a király pecsétőrévé tette (conservatoris sigilli nostri Secreti). 

1 H. VIII 99. 111. 
2 t i . VIII 130. 
3 M . R. III . 422. 
4 ü . o. 427. 
5 F. X. 6/917. 

8 F. IV 3/395. 
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„Törhetetlen hűségéért és határtalan ragaszkodásáért" ellátásul s jutalmul 
1373-ban a visegrádi várnak Tétény jószágát nyerte el.1 

Barrabásí György Erzsébet királyné udvarnoka (nótárius et famiiiaris) 
irodájában a jegyzők teendőjét végezte és 1382-ben Gurány birtokot kapta 
Beregben.2 

Az udvar leveleit, parancsait, az adókat behajtó várnagyoktól a pénzt 
a királyok kézi pénztárába gyakran az apródok szállították. Kisebb udvari 
állásokat az apródok töltötték be; ők voltak az udvari munkások és cselédek 
tisztjei. Az ismeretlen származású Tamás gyermekkora óta szolgálta István 
ifjabb királyt és a kir. vászonfehérítők ispánjává (Comes liciscariorum) emel-
kedett. Rokonaiból fegyveres kíséretet tartott és öt testvére vele együtt vitézül 
küzdött Tekelehalom alatt (1264). Ellátásul 1271-ben a zemplénmegyei Kengyel-
ieleke várföldet szolgálta el.3 

T\uk Tamás udvarnok (serviens aule nostre) 1347-ben a kir. ír- és olaj-
Jözök élére került felügyelő ispánul.4 

A vidéki kormányzatnak a helyszínén elintézendő ügyeiben gyakran 
küldtek ki nemcsak udvari katonákat, apródokat, kardhordókat, hanem a kir. 
famíliába tartozó tárnokot, lovászt, a messze fekvő megyékbe, városokba 
vizsgáló bírákul, királyi biztosokul, akik ottan a felség nevében intézkedtek, 
vagy a vizsgálatnál az érdekeit képviselték; a kirendelt hatósági személyekkel 
együtt a határjárásokat és birtokba iktatásokat végezték. 

Szóval a kir. aulicusok és udvari katonák polgári és katonai parancso-
kat hajtottak végre. Sokat utaztak kiküldetésben fegyveres kíséretükkel, mi 
közben a magánosoknak járó vámok és révpénzek alól fel voltak mentve. 

A kir. székhelytől messze fekvő vármegyék, bánságok és határőrvidékek 
kormányzására, gyakran küldtek ki erélyes udvari katonákat. Ez által szá-
mos udvari katona emelkedett vajdaságra, bánságra és más főtisztségre. A 
Pók nemzetségnek bajnok sarjadékát, Tamás!, gyermekkora óta István ifjabb 
királynak ajtónállóját és a csatákban elszánt testőrét, 1241-ben Liptóba is-
pánnak rendelték ki.6 A tatárjárás után a nagy erélyű Tűrje Dev.es főlovászmes-
tert Szlavóniába „herceg" címmel kormányzónak küldték; elszántan védte 
a tengerpartot a veltncések ellen, de 1243-ban Zára ostrománál, olasz szer-
számíjnak nyila torkába fúródott (impetu jaculi balistalis) és olyan romboló 
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erővel szögezte keresztül, hogy a míg élt, az irtózatos sebhely mindig lát-
ható volt nyakán.1 

A bolgárok és oláhok által pusztított Szörényi bánság védelmét 1260-
ban a baranyamegyei Szente-Mágócs hadnak legendás hírű udvari katonája, 
Jftmény ispán fia, Cörinc ispánt vállalta el, aki előbb „a király házában, az 
apródok testületében, tüneményes hírnevet ígérő bajnokká növekedett"; 
azután ez a vaseré'yű főtiszt, már mint tnosoni ispán, réme volt a határt pusz-
tító németeknek ; a Szörényi bánságban pedig a zsákmányt nemcsak elszedte 
a bolgár rablóktól, hanem az elfogottakat sorban felakasztatta a Duna partján 
Bulgáriával szemben. Azután országbíróvá lépett elő és mint a királyi család 
egyik legbizalmasabb belső tanácsosa 1272-ben a nádorságot nyerte el.2 

Utána a szörényi bánságba hozzá hasonló erélyes udvari katonát, a valkó-
megyei Oaja nemből Sándort áhították, a rabló kunok és oláhok megfékezésére.2 

A Szabolcsba származott Gulkeled nemből. Jstuán már „gyermekkorá-
ban" az udvart szolgálta, azután Jíálmán királyfi fegyveres kíséretében har-
colt Halicsban, majd IV. Béla „a szíve szerint való férfiút a tatárüldözés 
alatt oldalához választotta". Ettől kezdve gyorsan emelte, a lovászmester, 
országbíró és nádor tisztségét ruházta rá, 1254-ben pedig a meghódított 
Stájerországba, a polgári és katonai kormányzat intézésére kapitányul küldte.4 

Az Anjouk is az apródokból fölemelt udvari katonákat sorban rendel-
ték ki a bánságokba határvédő főtisztekiil. 

Cosonczi Jstuán kir. udvarnok fiai közül Cászló I. Lajos udvarában ne-
velkedett és később a „kiváló lfkli képzettséggel biró udvari katona testvér-
jével, Js/uánnal, a saját költségén fogadott vitézeivel és címeres nemes bajtár-
saival" együtt (suis consodalibus insignifis), a Gomnech, majd Novigrád vá-
rába zárt Mária királyné kiszabadítása érdekében hősiesen harcolt. Hadi 
költségeire Zemplénmegyében, a Szuiáncz várától elszakított Ujhely birtokot 
kapta az ottani jobbágyoknak fej- és földadójával együtt, ami évenkint 50 
forintra rúgott, vizi vámjai pedig átlag évi 120 forintot jövedelmeztek neki. 
A Szaláncz alatt fekvő Újlakon pedig évenkint kétszer (május 24ésokt . 27.) 
országos vásárt tarthatott, jövedelmét is a maga javára szedhette.6 

Losonczi László és István udvari katonákat, az Anjouk nő-ágának mind-
végig erős védelmezőit, 1387. elején szörényi bánokul küldték ki és kiadá-
saik fedezésére a zarándmegyei Vézna és Pankola váruradalmakat engedték 

1 W. VII. 152 
2 F. IV. 2 / 1 9 6 - 2 0 0 . H. o. 63. 
8 F. IV. 3/465 = W. VIII. 45. 
4 W. VII. 187 H. VIII. 45. 
» B. cs. 378. Z. I 411 



át nekik. Losonczi Lászlót, alig hogy Szörénybe ért, hirtelen a macsói bán-
ságba helyezték át a horvát pártütők miatt, onnét pedig az év vége felé 
Szlavónia védelmére küldték át. Ujabb ellátásul és költségforrásul Szaláncz 
várát és birtokait ruházták rá. Ezenkívül 1387. dec. 6-án Perényi Péter diós-
győri várnagy a jobbágyokra vetett heted-adóból 2334 forint hadiköltséget 
fizetett ki katonái számára, akikkel a nápolyi pártiak ellen többször győzte-
sen hadakozott.1 

Ellenben az alsóbb udvari katonákat a király egyúttal gazdatisztekiil 
(officiales) i s fölhasználta. Az ilyen jószágkezelésre kiküldött udvari katonák 
az alájuk rendelt magtárgazdák és felügyelők (rectores, provisores) segítsé-
gével a kisebb-nagyobb majorságokat művelték. Egyúttal a földmivesek, vin-
cellérek, pásztorok állat- és termésadóját, ökröt, sertést, juhot, gabonát, zabot 
szénát, bort, pénzbeli adókat és vámokat beszedték. 

Szegi Mihály apród az esztergomi érseknek Berekenye falujába, az Erzsé-
bet királynét megillető vámok beszedésére volt kikiildve. Innen a királyné 
1374-ben a Jíéte nevű birtokára helyezte át gazdatisztnek, a honnan mint 
udvarnokát (famiiiaris aule reginalis et officialis) 1381-ben Magyar-Óvárba 
küldte várnagynak, egy év múlva, 1382-ben pedig a kir. udvarnokok ispán-
jává (comes udvornicorum regalium) nevezte ki.2 

Az Anjouk a kir. uradalmakban a jövedelmek kezelését a várnagyok-
jaikra bizták, egyszersmind rájuk ruházták a nemesek vármegyéiben a főis-
páni tisztséget és vele együtt a kir. adók behajtását is. A kir. váruradalmak 
és nemesi vármegyék között azért állítottak ilyen kapcsolatot, hogy a királyi 
és megyei területen a lakosok adóinak, állat- és termésbeli járandóságainak 
behajtását az udvar a maga embereivel végeztesse, akiket könnyebben bírt 
ellenőrizni és számadoltatni. E kettős tisztséghez sokfelé a harmadikat, a 
sóházak és sópénztárak (sókamarák) kezelését is hozzá csatolták. 

A pénzügyek intézéséhez értő udvari katonákat sorban rendelték ki a 
központból a váruradalmakba birtokkezelő várnagyokul, a szomszédos vár-
megyékbe főispánokul és sókamarai igazgatókul (Comes salium regalium). 
A kir, pénzügy terén, de másutt is jó szolgálatot teljesített az Ákos nemzet-
ségből való Celen unokája, János, a királyné fő-étekfogójának, Szécsényi 
Jionya mesternek helyet ese (vicedapifer), aki a királyi családot Szák feiicián 
támadása ellen megvédelmezte, azért őt I. Károly a kir. udvarnokok (famili-
ares) közé sorozta. így került az udvari famíliába és 1332-ben jutalmul és 
ellátásul Szák Feliciánnak birtokait kapta testvéreivel együtt, akik köziil 
Jakabot az udvarba apródnak vettek föl. Jánost az udvari katonák (aule nostre 

1 Z. 1. 394. 403. IV. 345. B. cs. 1. 387. 4 l3 . P. III. 165. M. T. III. ¿28 
2 F IX. 5|268. IX. 4|568. K- I. 390. 738. 
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iniles) közül előbb a rácsai váruradalomba (Szlavóniába) jószágkezelő vár-
nagynak küldték ki, majd 1346-ban Gömörmegyébe főispánnak rendelték, 
onnét pedig 1348-ban a csongrádi főispánságba és szegedi várnagyságba 
helyezték át. Hat év múlva, 1354-ben az udvarba visszahívták, hol mint 
udvari katona (aule nostre miles) főispáni és várnagyi tisztség nélkül tovább 
szolgált.1 

Perényi Péter „kedvelt" udvari katonát előbb 1378-ban a regéczi ura-
dalomba várnagynak állították és egyúttal ellátásul az abaujvármegyei 
Zeged birtokot kapta, amely magszakadás következtében szállott a koronára.2 

Azután Regéczről a diósgyőri várnagyságra helyezték át 1387-ben, hol szol-
gáló embereivel szedette be a váruradalom jobbágyaitól a telek- és hadi-
adókat és azokról rendes számadást vezetett. 

Két fia közül a nagyobbik, Miklós udvari katona, a kisebbik, Jmre 
apród az udvarban. Félév múlva, 1388 március havában az ügyes várnagy 
meghalt és egyideig kisebbik fia, Perényi Imre apród vezette további intéz-
kedésig a várnagyság pénztárát.3 

A legtöbb udvari katona a fiait a kir. ifjdk közé adta nevelőbe és azok 
apjuk állását és tisztségét mintegy örökölték, ha arra érdemesek voltak. 

A csepelszigeti Becse faluból származó Becsei Csala fia, Jmre udvarnok 
1316-ban a kir. szekeresek tisztjévé (inaior Plaustiorum), majd nemsokára 
lévai varnagyságra emelkedett. 

Fiai: Jödös és Oesszcs előbb kir. ifjak, utóbb 1342-ben udvari katonák; 
e mellett Töttös főajtónálló, 1343-ban a lévai és budai uradalomban vár-
nagynak, Barsmegyében főispánnak, Vesszőst pedig Sasköre várnagynak ren-
delték ki.4 

Két év múlva Töttös íőajtónállót pilismegyei főispánná, óbudai és vise-
grádi várnaggyá helyezték át, ellenben Vesszős udvari katonát 1348-ban 
Saskőről Zólyomba tették át, honnét még az évben fegyveres kíséretével, a 
Tolnamegyéből való hadi szolgáival a nápolyi hadjáratra utazott.5 

Töttös tiai közül Mik/ós 1354-ben kir. apród, Cászló vitéz pedig Jslván 
hercegnek, I. Lajos öccsének, fő-étekfogója és ő volt a Bátmonostori Tötlös-
család alapitója, amely számos derék udvari katonát adott az országnak.6 

Fentebb láttuk, hogy a Dárdai családban is apáról-fiúra szállottak a 
vidéki tisztségek. Zsigmond király a galambóczi hadjárat idején (1428) szegedi 

1 K- I. 77. 80. 117. 138. 175. P. n. I. 102. F. IX. 2]132. VIII. 3 |417. Sz. 1912|700. 705. 
2 Z. IV. 34. 
8 Z. IV. 34. 344. 353. 360. D. 40. 
4 Z. II. 42. 50. 81. 136. 301. F. IX. 1'162. 643. 
4 Z. II. 169. 195. 301. 457. 482. 
• Z. II. 555. VIII. 84. 148. 
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sókamarai ispánokul az előttünk már ismeretes Oáraai Miklós kir. udvar-
nokot és öccsét Pelbárt udvari katonát rendelte, egyúttal a csanádmegyei 
főispánságot is rájuk bízta. Várdai Miklós 1429-ben érintett két hivatalához 
harmadikul a csongrádmegyei főispánságot is megkapta.1 

Az előadottakból látható, hogy úgy az Árpádok, mint az Anjouk 
gyakran két-három fontos tisztséget egyesítettek az udvari katonák kezében 
s a pénzügyi kormányzat rájuk ruházása még inkább képessé tette őket arra, 
hogy a katonai feladatuknak és általában a hadi szolgálatnak minél jobban 
eleget tehessenek. 

IV. 

Az udvari katonák hadi szolgálata. 

Az udvari katonák kezdettől fogva a királynak előkelő testőrei az ud-
varban, utazás alatt, vadászaton és a háborúban. Cörínc hűséges jobbágyúr 
gyermekkora óta szolgált az udvarban; egyizben a vadászaton a megbokro-
sodott paripa Imre királyt kengyelbe szorult lábánál fogva a földön von-
szolta, de a nevezett serény udvari katona a megvadult lovat elfogta s a 
királyt a haláltól megszabadította.2 

A kir. testőrök közé tartozó fegyuernökök, kard- és pajzshordók izmos, 
délceg udvari katonák, a király után fegyvereit vitték a csatában és sze-
mélyét védelmezték. Udvari ünnepélyeken a trónján ülő király mellett állottak, 
kardját, pajzsát, lándzsáját tartották,3 a díszőrség legelőkelőbb katonái közé 
tartoztak. 

Az ajtónállók belső testőrök, a palotában, a lakószobákhoz vezető folyo-
sók, csarnokok és termek bejáratát fegyverrel őrizték s a főajtónálló felügye-
lete alatt állottak. 

Az apródokból nevelt kamarások a termekben és lakószobákban őrköd-
tek a felséges család biztonsága fölött s a szolgákra és cselédekre is fel-
ügyeltek. Elöljárójuk a fökamarás, a főajtónállóval együtt a legelső főtisztek 
közé tartozott. 

Kipróbált, harcedzett udvari katonákból alakították a királynak tábori 

• Z. VIII. 387. 
2 H. II. 1. Jutalmul 1190-ben a Fertő melletti Paga nevű 5 ekealja földet adta neki. 
8 Innen latin nevük: armiger, ensifer, scutifer, scutigeri, scutarii, arrni portatores, 

serviens seu cliens armorum, spatarius, vales, valeator, középkori franciásan: escuier, ccuier. 
A régebbi kir. fegyvernökök közül Gozlári Rodbert német lovagot ismerjük, aki Szent 

Lászlónak volt kardhordója (spatarius) F. I. 469. — II. Gézának Péter nevű kardhordója 
Volkmár (Fulkumár) nevű német főember fia volt. E. VIII. 409. 
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testőrségét (custf^dia). Akiről a királyok azt iríák, hogy „személyük védelme-
zése közben" (in custodia persone nostre, in tuicione nostre persone) sze-
reztek érdemet, azok jobbára a csatában, a királyt védő testőrök közé voltak 
beosztva. 

A tatárjárás alatt, a Sajó mellett, az Ákos hadnak vitéz tagja, Ernye 
mester, IV. Béla katonája, a menekülő királynak elgyengült lova helyett a 
maga számára kéznél tartott vezeték paripáját engedte á t ; a többi testőrrel 
a tatárokat feltartóztatta addig, mig a király lovat cserélt, miközben a tatárok 
Ernye vitézen több sebet ütöttek, de azért kivágta magát az öldöklésből.1 

Ernye lovának kidőlése után Hunt-Pázmán vére, a Forgácsok őse, 
Juánka fia Mdrás, a saját lovát adta át, maga pedig testvérjével, Tamással 
gyalog menekült, de öccsét az üldöző tatárok legyilkolták.2 

A gyors ellenség a menekülők elé került s egyik a lándzsáját éppen a 
királyra szögezte, de az ifjú Pók Móric főpohárnok serényebb volt és a 
támadót átverte éles kelevésszel.3 A másik tatárt, aki a királyra rohant, Mahal 
fia Detre, gyermekkora óta éber hadi szolgája, terítette le.4 

A további menekülésben ötödik testőre (custos), a nagyhírű Ma Demeter 
fia, Sándor, udvari katona, „saját testével" védte és végképpen kivágta az 
üldözők közül a kimerült királyt, aki később hálás elismeréssel irta acélos 
izmú védőjéről: „Ha ő nincs mellettem, talán ott végeztem volna életemet:"6 

István ifjabb király tábori testőrei közül a következők szereztek érde-
met: A öaja nemzetségből Sándor kir. ifjú, gyermekkora óta István ifjabb 
király udvarában serdült föl, majd a fegyveres kíséretében vitézkedett és a 
cseh háborúban (1253) testőre volt, a Morva vizénél lovát leszúrták, mire a 
félelmet nem ismerő hős gyalog vágta ki magát az öldöklésből.6 

Juán fia Mdrás, kir. ajtónálló Feketehalom alatt (1264) a Kemény fia 
Lőrinc által vezetett királyi sereg zászlótartóját lováról leszúrta, két jeles vitézt 
kiütött nyergéből, azután a fővezér Lőrinc országbíró alól szúrta ki a lovat 
s a földön fetrengő, félelmes hőst elfogta és István királynak átadta kérlel-
hetetlen ellenségét.7 

Ugyancsak Feketehalom alatt, a borzalmas csatában, Dorog fia, Sándor 

1 W. VII. 321. XII. 342. 
8 Jutalmul 1249-ben a galgóci várnak, Mdnya földét kapta. F. IV. 2/54. 206. 
3 Ezért Fülek várát és hét faluját kapta 1247-ben. F. IV. 1/405 
4 Sárosmegyében vadászatra erdős területet kapott (1248), amely a határvédő 

gyepükön túl (ultra indagines), a Lengyelországba vezető kapuk mellett feküdt. FI VII. 37. 
F. IV. 2/11. 

4 F. IV 1/418—421. 
• F. IV. 3/465 — W. VIII. 196. 

F. VII 5 585. IV 3/408 

3 
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udvari katona és szabolcsi ispán, ifjabb királyát, a támadók ellen saját paj-
zsával takarta. Az elfogott 18 kiváló vitézt „ökrök vagy borjak módjára" 
elébe terelte. 

István az isaszegi csatában (1265), újból e kemény öklű bajnokot vette 
maga mellé. Egy jeles vitéz előre szegzett lándzsával Istvánra rohant, de a 
döfést elhibázta, csak a nyerget szúrta át, a másik pillanatban lováról 
Dorog Sándor levetette. A párviadal alatt sok lovas rohant a királyra, de 
Sándor vitéz „hol elől és hátul, máskor két oldalán a saját pajzsával védte 
őt", miközben a támadók kezéből a fegyvert kiverte, lándzsáikat derékban 
tördelte.1 

Túlsó oldalán gyermekkori társa, Básztéj Kénoid, vasderekú bajnok 
katonája, Henrik nádort rohanta meg, a balszemére ugyan súlyos sebet 
kapott, de a nádort nyergéből kivetette és István szeme láttára elfogta.2 

A rozgonyi csatában (1311) I. Károly személyén a fegyveres famíliájából 
kiválogatott „nemes udvari katonák" őrködtek és védelmezése közben hatan 
estek el. Zászlótartóját, a Csák nembeli Györké vitézt, leszúrták, ettől kezdve 
Károly a keresztes lovagok zászlaja alatt harcolt tovább.3 

Bazarád Mihály oláh vajdának háromnapos támadása (1330) alatt „a 
király udvari famíliájából való katonák, koronás urukat, mint a kőfal vették 
körül", az ellene irányzott nyilakat pajzsukkal fogták föl.4 

A második napon az oláhok a magyarokat a szűk völgyben, „mint a 
halakat a varsában" (pisces in gustrio vei sagena) körül zárták. A nagy 
fejetlenségben a király lova kidőlt, mire Csór Tamás kir. udvarnok a saját 
lovát adta át,5 de a paripáról a heveder és kengyel leszakadt, a király a lóról 
lecsúszott, mire Szántai Kolos apród a nyilak zápora közt a nyerget gyorsan 
rendbe hozta,® miközben a királyt a „záporeső módjára hulló nyilak ellen" 
a testőrök pajzsaikat egymásra fektetve védelmezték. 

Ez a veszedelem még el sem mult, már is a király ellen öt marcona 
oláh harcos rohant és „minden áron a fejét akarta", de Blagai Miklós ifjú 
apród (iuvenis athleta) vitézeivel egy-kettőre levágta az öt vad oláh harcost, 
miközben fejére, vállaira hat súlyos sebet kapott és 25 nemes kísérő vitéze 
elesett a három napig tartó mészárlás alatt.7 Kanizsai Cörinc hűséges 
udvari katona is a „szent korona" védelmében halálát lelte. 

' H. VI. 153. 
2 H. VI. 370. F. V. 1(54. 
8 K. k. 96. caput. 
4 K. k. 103. caput. 
5 F. VIII. 5/206. IX. 2/307. 
8 F. VII. 3/124. 
7 Kártérítésül és jutalmul 1330-ban 13 falut kapott. Bl. 111. 
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Hozzá méltó hős fia, Kanizsai János udvari katona a nápolyi hadjárat-
ban a saját költségén hadakozott, a várak ostrománál, a rések omladékain, 
a roham-hágcsókon Lajos király nyomában járt, mindenütt, ahol kellett, 
oldalán őrködött.1 

Azonban igazi legendás hírű testőre mégis csak a nagyerejű Toldi Miklós 
udvari katona (aule nostre miles), aki Ilosvai szerint 12 lóra kapott hópénzt. 
A nápolyi hadjáratok után a csehek, morvák ellen határőrző várnagy alispán-
nak ment ki egy évre Pozsonyba (1354), azután ismét visszatért az udvari 
katonák közé Budára (1355: aule nostre miles), honnan néha-néha toborzott 
vitézeivel, a „magyar fehér csapattal" (Alba Societas Hungarorum 1365) 
Olaszországba rándult, az ottani zsoldos vezérek módjára hol egyik, hol 
másik olasz fejedelem szolgálatában harcolt. Élete vége felé a háborúkban 
elnehezült udvari vitézt királya Szabolcsba rendelte ki főispánul.2 

Zsigmond királyt, a palotába tört országnagyok és főtisztek ellen, amikor 
(1401) fogságra vetették, hűséges testőre, Tar Cőrinc udvari katona és pince-
mester védelmezte vitéz katonáival. A túlerő miatt a kir. terembe hátrált és 
a trón elé állva kardot húzott s az országnagyokat egymaga megtámadta, 
de az egyenlőtlen küzdelemben lábáról leverték s az öt sebből vérző hőst 
börtönbe vetették.3 

Éppen ilyen kir. testőr Serbánnak, a hunyadmegyei oláhok kenézének 
fia, üojk vitéz, Hunyadi dános apja, fiatal éveiben udvari katona (aule nostre 
miles) Zsigmond mellett. Hű szolgálataiért 1409 október 18-án Nunyad várát 
és uradalmát kapta a fiaival együtt. Innen nyerte Vojk vitéz a Hunyadi nevet.4 

Idősebbik fia János, Mária királyné apródja (1388),. majd Zsigmond 
udvari katonája és kísérte urát külföldi utazásaiban.6 A nagy hadvezért és 
testvérjét, Jouánt, az udvari katonák közül Klbert király özörény földére 
bánoknak rendelte ki. Ezáltal Hunyadi dános a kir. főtisztek és zászlós urak 
közé emelkedett.6 

1 Költségeiért 1351-ben Sopronmegyében három birtokot kapott. S. I. 220. 
2 A. V. 626. VI. 356. A. D. II. 625. Z. IV. 303. 308. 
3 F. X. 2 381. 
4 F. X. 7)492. Fr. 7. M. T. III. 667. 
s Oláh János néven, két ízben is pénzt szállított Diósgyőrről, Perényi Péter várnagytól 

Budára, a királynénak. Z. IV. 350. 353. 1434-ben : Johannes dictus Olah, filius condam Vojk 
de tlunyad, aule nostre miles . . . 1435-ben 1200 arany forintot adott kölcsön Zsigmondnak 
és érte fedezetül Papi várost és marosi vámszedő helyeinek jövedelmét kapta. P. III. 351. 



Az alkotmány értelmében a király az ország fővezére, a katonai ügyek 
intézése az ő kezében összpontosult, hadi parancsait szóban vagy írásban 
az udvari katonáknak adta ki és a legtöbbször velük hajtatta végre.1 

Katonai főtisztjeit, hadsegédeit, a seregvezető főkapitányokat, vagyis 
fővezéreket az udvari katonák közül választotta. 

IV. Béla híres udvari katonáját, Ákos nemzetségének kemény sarját, 
Ernye ispánt, maga mellé fővezérnek vette abban a seregben, amelyet Baben-
bergi Harcias Frigyes ausztriai herceg ellen vezetett 1246-ban. Ernye ispán 
a csata kezdetén a király és a főtisztek láttára, lándzsájával egy híres német 
lovagot nyergéből kivetett é> levágott fejét a királynak elküldte. 1250 ben 
Ernye ispánt magyar és kun sereggel ismét Ausztriába küldte, hol a him-
pergi kerület kapitánya. Preussel (s)ernhardt, híres lovag, várából kinyargalt a 
magyarok ellen, de Ernye ispán, mindenkit megelőzve, rárohant, paripáját 
leszúrta, mire a megrémült német lovagok Preussel úrral együtt Himperg 
felé menekültek, de jórésziiket a sarkukban járó magyarok lekaszabolták.3 

István ifjabb királynak az udvari katonák között Csák Péter volt egyik 
jeles hadvezére, akit „már kora ifjúságában kemény, elszánt apróddá edzett 
a katonai élet, férfi korában előbb a bolgárok ellen vezetett sereget (1261) 
és elszántan, mint az oroszlán a Csákok címerében", küzdött ellenük és 
győzött. Azután a polgárháborúban (1264) az ifjabb király, az apja pártján 
álló kunok leverésére küldte. Gyorsan kicsiny, de igen edzett sereget gyako-
rolt be és a kunokat a Marosvölgyében, Dévánál szétverte. Innen az Alföldre 
vonult, az Ákos Ernye által vezetett kir. sereget győzte le, miközben lándzsa 
szúrta át. Nehéz sebei miatt a türelmetlen hős sokáig tétlenül vesztegelt, mi 
alatt az öreg király hívei hiába próbálták átcsábítani.3 

Éppen ilyen harcedzett vezéreknek bizonyúltak Osl bán fiai, Jákob és 
Osl udvari katonák, akik „előbb már a gyermeksorban jól, majd serdülő 
korukban még jobban és ifjú korukban legjobban tündököltek hősi erényeik-
kel". V. István e kemény katonáit Sopron védelmére, Ottokár cseh király 
ellen küldte (1271). A csehek rohamát nemcsak visszaverték, hanem 
kezükből még Kőszeget is visszafoglalták.4 

1 Mária királyné nevében Garai Miklós adta ki a hadba hívó írásos parancsot Losonci 
László udvari katonának 1384-ben B. cs. I. 374. 

Krassómegyei Egerszegi Remete Imre udvari katona a Galambócz ostromára siető 
Zsigmondtól 1428 augusztus 24-én kelt írásos parancsot (cdictum) kapott, mely szerint azzal 
az 50 lovas vitézzel, akiket a királytól húzott zsoldon tart, rögtön vonuljon a galambóczi 
táborba. P. III. 328. 

8 Jutalmul 1251-ben Varasdmegyében négy falut kapott- W. VII. 321. 
8 W. IX. 15. F. V. 2,95. 
4 Költségeikért 1272-ben Alcsép várföldet kapták. H. VI. 183. 
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A Balassák egyik őse Demeter mester, kir. udvarnok és zólyommegyei 
ispán, annak a seregnek volt vezére, amelyet III. Endre 1298-ban Albert 
ausztriai herceg segítségére küldött Jíassaui Adolf ellen, aki a csatában a 
magyarok fegyverétől esett el.1 

Az Anjouk is — mint alább kitűnik — hadvezéreiket mindig az udvari 
katonák közül választották. A kir. udvarnokok is csatákba jártak és mint 
fővezérek sereget vezettek. Zsigmond király idejében a Nápolyi László ellen 
működő magyar seregnek egyik fővezére (1403) Zerdahelyi Ders/i Márton kir. 
udvarnok volt (aule nostre familiaris, unus ex generalibus capitaneis totius 
exercitus Hungarorum nostrorum).2 

Az udvari katonák nemcsak hadi szolgálatra voltak kötelezve, hanem 
arra is, hogy magukon kívül vitézeket állítsanak a király seregébe. Ez okból 
már az Árpádok megkövetelték, hogy a kir. udvarnokok és udvari katonák 
az átengedett földekéit, kir. adók- és egyéb jövedelmekért, a nyert fizetésért 
és zsoldért harcosokat vigyenek az udvari katonaság szaporítására. 

II. Endre 1224-ben Rodos vitézt és testvéreit több rokonával — a 
goricai vagy gercsei várjobbágyok közül, akiket a szent király jobbágyainak 
hittak — az udvarba és kir. famíliájába rendelte s a kezükben hagyott 
Jílokocs földét és nyestbőr-adójának kétharmad részét, valamint az ott élő 
várvendégek földadóját, olyan feltétel mellett engedte át nekik, hogy e jöve-
delmekből minden alkalommal, amikor szükséges, magukon kivül még tizenöt 
páncélos lovast és száz gyalogos katonát állítsanak a király seregébe.3 

Már IV. Béla idejében nyoma van, hogy a kir. udvarnokok a maguk 
költségén a saját katonáikból külön kir. bandériumot alakítottak és azt roko-
naikkal és zsoldosaikkal egészítették ki.4 

Hasonló volt a szláv Rrecz Rupissa és Rak megnemesített udvarnokok-
nak (aulici) katonaállítási kötelezettsége. Ezek a Zágrábmegyében nyert két 
darab földért arra kötelezték magukat, hogy háború esetén, 15 nap alatt, a 
saját költségükön három nyilas lovas katonát (tribus equitibus pharetrariis) 
visznek magukkal a király bandériumába és a mondott idő alatt a saját 
költségükön élelmezik. A 15 nap eltelte után a király fogja zsoldjukat fizetni 
(usuali stipendiali salario) és mindaddig, amíg a király fizeti őket, mindenüvé 

1 W. V. 183. 205. X. 300. XII. 619. 
2 Sz. Gy. 80. 1. 3. jegyz. 
s F. III, 1/146. VII. 5/233. 
* IV. Béla 1256. évi oklevelében: Bandérium nostrorum Kegjum in giro fidelium 

nostrorum aulicorum trepide tenentium . . . fideliter reservantes . . . F IV. 2/411. 422 A 
Képes krónika II. István idejében említi a kir. aulicusoh csapatait (pfalanges aulicorum) 
68. caput. 
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kötelesek hadba vonulni, a hova a király és vezérei, a bánok és kapitányok 
vezetik őket.1 

A szlavóniai bán a kir. nemes udvarnokok közé (in aulicos)Jbefogadott 
Kodina ispánt és rokonait, Gyurko, Péter, Bogdán és Potocsin udvarnokokat 
kényszerítette, hogy csapatában mind az öten katonáskodjanak, de az ellátá-
sukra átengedett drávántúli Oízköz nevű földterület kevés volt arra, hogy 
jövedelméből a bán által követelt hadi szolgálat költségét előteremtsék, miért 
is 1245-ben a bán ellen panaszra mentek a királyhoz, aki kérelmükre elren-
delte, hogy az öt udvari katona közül, csak egy köteles a bán seregében 
harcba szállani. Ebből is látszik, hogy az udvari katonák és vitézeik felsőbb 
parancsra a főtisztek csapatában is tartoztak harcolni.2 

Az Árpádok korában számos jómódú kir. apród, fegyverhordó és udvari 
katona, ha nem került pénz a kincstárban, a saját költségükön állítottak 
kísérő vitézeket és kiadásaikat földbirtokkal térítették meg. 

Hiba Demeter apródból fölemelt kir. nevelő, utóbb Kálmán királyfi fő-
étekfogója, a saját pénzén fogadott csapattal kisérte II. Endrét a Szentföldre 
s az első csatában a törökök vezérét, a babiloni szultán öccsét, leszúrta és 
fejét vette. Máskor a saját katonáival a török sereg előőrseit elfogta s a 
meglepett török tábort szétugrasztotta.3 

Azok a katonái, akikkel 1223-ban Halicsban, Kálmán királyfi seregében 
hadakozott, a testvéreiből, rokonaiból, a népes Aba-nemzetség nemeseiből 
kerültek ki, azonban a győztes oroszok Demeter vitézt és testvéreit, Mikolát, 
Cászlót, Mát leverték, elfogták, Lodomériába hurcolták, kegyetlenül megkínoz-
ták, hol a börtönben Mikola és László elhaltak, több rokona és hadi szol-
gája pedig halva maradt a csatatéren. Lovaik, páncéljaik, fegyvereik elvesz-
tése s a váltságdíjak lefizetése által nagy kárt szenvedtek s ennek 
megtérítése céljából II. Endre 1234-ben Biharmegyében három, Abaujvárme-
gyében négy falut engedett át Demeternek és rokonainak.4 

II. Endre udvarában Béla királyfival együtt nevelkedett (in nostra curia 
educatus) Osl Kerbord „állandóan a király oldalán katonáskodott"; a tatár-
járás alatt a saját költségén, a rokonaival és fegyveres famíliájával, a néme-
tek által megszállott Kőszeg várát visszafoglalta, miközben rokonai és kisérő 
vitézei közül tizen súlyos sebeket kaptak. Költségeiért 1248-ban Zalamegyé-
ben, a Drávántulon, Haszina helységgel kárpótolták.6 

' F. IV. 2/522. >25. VII. 2 / 4 9 - 5 4 . 
2 1246. W. XI 337 344. 
3 F IV. 1|418 
4 W. VI 5 4 5 - 5 4 9 . 
4 W. VII. 263. 
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István ifjabb király hajdani játszótársa és kedves udvari katonája, 
Básztéj jténold vezetése alatt hadat küldött Görögország ellen 1263-ban ; Ré-
nold úr a saját költségén „jól begyakorolt fegyveres famíliát vitt magával" 
a hadjáratba. Vele volt az István ifjabb király házában növekedett valkó-
megyei Oaja Sándor, aki a saját katonái élén legelőbb tört be a görögök so-
raiba, megsebesült ugyan, de az ütött résen a magyar bajnokok beékelőztek 
s a megbontott görög hadoszlopokat szétszórták. Básztéj Rénoldot kártérítésül 
1270-ben Abaujvármegyében ftozgony, Basfölde, Cápospataka és más megyék-
ben egyéb birtokkal elégítették ki.1 

Az Anjouk korában az udvari katonák csapattartási kötelezettsége még 
inkább kifejlődött és az Anjouk királyi seregében a legnagyobb hadi állo-
mányt az udvari katonák vitézei alkották. Ez időben a dúsgazdag udvarnok-
nemzetségek igazi katonatartó nagy urak, gyakran a hadiköltséget a saját 
pénzükből előlegezve, a maguk és nemzetségüknek, sőt oldalági rokonaiknak 
hadi népeiből és zsoldosaiból egész zászlóaljakat (vexilla, bandería) 
állítottak ki és költségeiket a kincstár földadománnyal térítette meg. E csa-
pattulajdonosok küzdöttek végig a saját fegyveres szolgáikkal és zsoldosaik-
kaj/az Anjouk családi törekvéseiből eredő nápolyi és lengyel hadjáratokat. 

Caczkfi Jstuán kir. tanácsos-, udvarnok- és erdélyi vajdának, a nápolyi 
hadjárat fővezérének, fegyveres kísérete rokonaiból és földért szolgáló vité-
zeiből állott, akik közül sokan elestek. Kiadásait 1353-ban Csáktornya és Sztrigó 
várakkal térítették meg.2 

Kémet János kir. apródból fölemelt udvari katona a maga pénzéből Ná-
polyban sokat költött vitézeire és súlyosan megsebesült; kiadásaiért a Rába 
vize mellett levő vasmegyei birtokára vámszedési jogot kapott 1350-ben.3 

Tóth Cőrinc kir. zászlótartó fia, Tóth Miklós udvari katona, főpincemester, 
Nyitra- és Barsmegyékbe küldött főispán, a vitézeivel a nápolyi harctérre 
vonuló udvari katonasághoz csatlakozott. Költségei fejében 1349-ben Galgócz 
várát nyerte el.4 

Blagai Miklós udvari katona „a király iránti hűségből" — a saját költ-
ségén — nem zsoldon — (minimé per nos angariati) — egész bandériumot 
vezetett Nápolyba, amely testvérjének, János úrnak hadi szolgáiból és roko-
naik közül felfogadott nemes vitézekből (familiares) állott. Közülök sokan az 
olasz kerekes nyilaktól (per telonum immissiones) estek el, másokat a „fekete 

1 W. VIII. 196. XII. 14. FI. II. 6. F. IV. 3|465. V. 1|54 
* F. X. 1|482. 490. Cs. III. 9. 
» F. IX. 1/778. 
4 F. IX. 652. 
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halál" (vorago mortis) ragadott ki soraikból. Blagai János fia, Péter is, pes-
tisben halt el.1 

Idősebb Garai Miklós, családja hatalmának alapítója, fiaival és unokáival 
együtt mint apród és udvarnok kezdte a közszolgálatot2 Nádor korában 
fegyveres famíliája kiterjedt nemzetsége tagjaiból és földeire telepített hadi 
szolgáiból állott. Vitézei között lábatlankodtak még akkor zsengekorú fiai 
(tunc teneribus prolibus): Miklós és János, akik apjuk mellett tanulták a 
hadi mesterséget. Csapatában a tiszti állásokat „osztályos atyafiai közül való" 
Garai Pál, János, s a drávántuli Kereszturról való Garai Gergely töltötték be, 
akiknek ismét szolgáló nemes katonáik voltak (generosos et fideles milites 
ipsorum proceres).3 

Ez előkelő fegyveres kísérettel (cum ipsa^uni egregia comitiva) védte 
Garai Miklós és Forgács Balázs főpohárnok, Erzsébet és Mária királynékat, a 
Drávántulon, az országúton, a lesből előrohanó Jíoruáfi János macsói bán és 
Palizsnai János aurániai perjel bandériuma ellen. A pártosok azonban a fő-
pohárnokot, a nádort, sok rokonát és idegen hadi szolgáját lenyakazták, az 
elfogott ifjú Garai Miklóst, Jánost, Kanizsai Istvánt, Losonczi Lászlót, Maróti 
Jánost, a többi kir. apróddal együtt életben hagyták és később nagy váltság-
dijakért bocsátották őket szabadon. 

Ifjú Garai Miklós 1387-ben a macsói bánságba ment ki, onnét nagy 
gyorsan horvát-, sziavon- és dalmát bánnak helyezte át Zsigmond és 
1400-ban a bosnyákok és törökök ellen indított sereg fővezérévé állította 
és saját költségén egész zászlóaljat vezetett. Utóbb Zsigmonddal sógorsági 
visszonyba jutott és fényes közpályáját a nádorsággal fejezte be. Zászló-
alját nemzetségének és távolabbi rokonainak nemes familiárisaiból s a saját 
fegyveres szolgáiból állította össze. Hadi népe között a földeire telepitett 
úrbéres katonái (clientes) voltak többségben. Várnagyai, hadnagyai és tisztjei 
között számos köznemes szolgált.4 

A hatalmas udvari katonai nemzetségek közé tartozó Kanizsaiak zászló-
aljainak összeállítása még érdekesebb. E gazdag udvari katonák és csapat-
tulajdonosok hadi népüket főképpen testvéreikből, atyafiaikból, szegény roko-

1 Kiadásaikért megerősítette őket I. Lajos (1352) a vodicsai szabad ispánságban, az 
Ottani nyestbör-adószcdést tovább is nekik hagyta es elrendelte, hogy jövőben csak zsoldért 
kötelesek hadba szállani, nem a saját pénzükön Bl. 129. 130. 

2 Zsigmond 1387. évi okleveleiben irja, hogy Garai Miklós cs Forgács Balázs kir. ud-
varnokok (aulc n strc familiares). F. X 1¡45. 369. — Ifjabb Garai Miklós és öccse János 
apródok I. Lajos mellett, ti. V.. 432—445 

S F . X . 1 | 1 Y .-)69. 
4 F . X 4 6 4 . Z . IV 3 7 « . V 1 4 9 . 
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naikból, jó barátaikból (amici), bajtársakból (complices), a szolgálatukba 
fogadott nemesekből és zsoldosokból állították össze. 

A nagybirtokos Kanizsai Jstuán előbb kir. apród, azután főajtónálló és 
testvérje Kanizsai Miklós tárnokmester, Zsigmond védelmére 1387-től 1393-ig 
a saját költségükön állandóan két zászlóaljat tartottak. A németek által el-
foglalt zalamegyei Pó várának visszavételére két zászlóaljat toborzottak s 
azoknak zsoldjára 2000 márkát adtak ki. Ennek megtérítése céljából 1390-ben 
ftó várát kapták.1 

Kanizsai István főajtónálló 1393-ban székely-ispánnak ment ki Erdélybe, 
ahol egymaga két zászlóaljat tartott, amennyiben az egyik dandárt rokonai-
ból és barátaiból állította ki, a másik zászlóaljat a hadköteles székelyekből 
szervezte (cum suis complicibus et gentibus cum suo uexillo et Siculorum 
légioné). 

Utóbb 1395—1396-ban, a nikápolyi hadjáratok idején, a három Kanizsai-
testvér (István, Miklós és János esztergomi érsek), a „nemzetségük első, 
második és harmadik ágából való vérrokonait és többnyire azoknak nemes 
katonáit három zászlóaljba osztották és vezették" a törökök ellen.2 

ftozgonyi Simon udvari katona éppen ilyen módon szaporította tetemes 
hadi néppel Zsigmond seregét és pedig testvéreinek szolgáló vitézeiből össze-
állított csapatot vezetett Kis-Nikápoly ostromához (1395).3 Nápolyi László 
kiűzése után a lázadó Cudányi Tamás egri püspök várainak ostromára 
400 lovasból álló bandériumot vezényelt személyesen, amelyet szolgáló 
vitézeiből szervezett és zsoldjukat is a saját zsebéből fizette.4 

Maróti János kir. apród a nápolyi-párti felkelők fogságából a saját költ-
ségén váltotta ki magát. Kártérítésül udvari katona korában (aule nostre 
iniles) 1393-ban birtokára, az aradmegyei Pálélése falu területére, aranybánya 
nyitásra kapott jogot.6 

E jeles udvari katona macsói bánnak ment ki és 1403-ban a nápolyi 
párton levő aurániai perjel Toiua nevű várának ostrománál fejébe nyílvessző 
fúródott és négy éven át nem tudták a betört nyílhegyet kihúzni, mialatt 
harcképtelenül sínylődött.6 Érdemeiért Zsigmond a Sárkány-renddel díszítette fel. 

Boszniába, Osztója segítségére küldött magyar seregnek Maróti János 
volt a fővezére és egymaga a saját költségén nemzetségének tagjaiból és 

1 F . X. 1 / 3 3 3 . 5 8 O . 6 0 0 . 6 0 4 . 
2 F. X . 4 ) 5 6 — 5 7 . X- 2 , 4 4 8 — 4 4 5 
3 F. X . 1 | 5 1 9 X. 2 , 2 7 3 X. 4 | 6 6 0 . X . 5 1 3 1 5 
4 F. X. 2|749. 755. X 5|467. 471 
J W. G- 431. 
6 F. X. 4|295 298. 

^ ^ HP* 
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fivéreinek hadi szolgáiból hat zászlóaljat állított ki, de seregét a törökök 
Doboj vára alatt lesbe csalták, felkoncolták (1415), maga sok tnás udvari 
katonával fogságba esett. A törökök bilincsbe verve négy éven át börtönben 
tartották és 1419-ben a maga költségén, 40.000 arany forinton váltotta ki 
magát, Ezért Kőrösmegyében Oetike várost és sok más birtokot kapott 
Szlavóniában.1 

A határok őrzése, a végvidékek megerősítése mindig a király hatás-
körébe tartozott s a határvárak védelméről is a saját seregével volt köteles 
gondoskodni. E hadi munkát, mióta az Árpádkori külön magyar és besenyő 
határőrség kipusztult vagy megfogyatkozott, az udvari katonákra hárította át 
s őket küldte saját vitézeikkel az egyes végvidékek oltalmára. 

II. Endre a spanyol Simon lovagot, udvari katonául befogadott vendég 
nemest (hospes nobilis) rokonaival és fegyveres szolgáival 1228-ban, a 
határszélre, a Lajta hegységbe küldte, neki adta a mai Nagy-Marton mellett 
fiejtek-Öri helységet, ami előbb a magyar határőröké volt és kötelességévé 
tette, hogy ottan a határt védelmezze a németek ellen, egyúttal ellátása javí-
tására még a rejtek-őri kir. vámokat, a lakosoknak bor- és termésadóit 
átengedte vitézei számára.2 

Éppen ilyen érdekből IV. Béla a tatárjárás után, egyik „francia" kato-
náját, Simon ispánt (militi nostro comiti Simoni Gallico)8 a mosoni szélekre 
küldte határőrzésre és ottan fiajka falut rendelte neki ellátásúi, azonkívül 
átengedte számára a lakosainak kir. adóit és járulékait.4 

Magtalan halála után megüresedett Rajka faluba és a nem messze 
fekvő Oroszvárba, a Hédervári nemzetségből Herránd udvari katonát rendelte 
1267-ben, a mosoni főispánságot és a Lajta vidékén a határok védelmét 
rábízta. Rajkán a németek által fölégetett romlott torony, Oroszváron, a falu 
mellett, a halmon egy kastély állott, Herrand mester a két erődöt helyre 
állította s azokba vonultak határőrkatonái, ha a német rablók túlerővel jöttek 6 

Eszélyessége és ébersége a király bizalmára érdemessé tette. Végbeli harco-
sokra termett, zordon, keményszívű katona volt, csapásai alatt sorban hul-
lottak a prédára járó martalócok. 

A határok védelmezése tekintetében később a törökök és husziták 
gyakori támadása miatt, oda fejlődött a dolog, hogy első sorban a királyi 

1 F. X. 6|888—889. 
2 F. III. 1/394. III. 2/141. 
3 ügy látszik, hogy az előbbeni Simon spanyol lovag fia volt, de az adatíró fran-

ciának mondta. 
4 Sz. 1906/628. 
4 Sz 1906/627—634. 
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hadsereg volt köteles a támadásokat visszaverni. E miatt a határokon állan-
dóan sereget kellett tartani. 

Erélyesebb védekezés érdekében a határszélen fekvő várnagyságokat és 
megyék főispáni állását oda küldött tevékenyebb udvari katonákra ruházták, 
hogy a kir. uradalmak és megyei területek kincstári jövedelméből a határ-
védelemre elég erős sereget tarthassanak. 

Már I. Lajos a temesvári várnagyságot a határszél közelében fekvő 
sidóvári, sebesvári, rnihátydi és orsovai várnagyságokkal és a bolgár bánsággal 
a határőrzés tekintetéből egyesítette s a terjedelmes végvidék élére (1368) Rimji 
Benedek bátor és ügyes udvari katonát (aule regie miles) állította. Az elszá-
molt kerületek kir. jövedelmét s lakosaiknak adóját kezébe szolgáltatta, hogy e 
kiterjedt határőrvidék katonai védelmére kellő pénzforrás álljon rendelkezésére.1 

Később a XV. század elején a temesvári várnagyság és főispánság vé-
delmi fontossága a törökök támadásai miatt még inkább emelkedett, külö-
nösen, midőn a hadra termett Ozorai Pipó kir. aulicus került oda határvédő 
fő-hadparancsnoknak. 

A kereskedelmi számvitelben jártas olasz Scolari Rülöp firenzei nemest, 
magyarosan Ozorai Pipót, előbb . Demeter esztergomi érsek fogadta föl udvari 
katonának (lo fece suo cavaliero), akitől 1387-ben Zsigmond király szolgá-
latába lépett és zilált pénzügyeit igyekezett rendbe hozni. Királya közbenjárása 
mellett a tolnamegyeí Ozorai Rndiás leányát, Borbálát, nőül vette és feleségét 
Zsigmond király Ozora várának és uradalmának birtokaiban fiúsította és 
felesége családi nevét vette föl a honosított olasz lovag. 

Nemcsak a kezére bizott kir. kincstár érdekeire, hanem a mellett a 
saját magáéra .is vigyázott ez a szerző ember, ináskülömben jeles hadvezér, 
Zsigmondnak kedves és bizalmas tanácsosa. Lassankint temérdek birtokot, 
Temesvárt és uradalmát, az Alföldön és Dunántulon rengeteg kir/jövedelmet 
kapott, ugy hogy egyike volt a legfényesebben javadalmazott kir. aulicusok-
nak. Azonban, ha szükséges volt, a királyi fény és hatalom emelése érdeké-
ben vagyonából tetemes áldozatot hozott itthon és külföldön/A többi közt, 
mikor (1410) Zsigmondnak római császárrá koronázása ügyében a pápánál 
járt, háromszáz aranyos ruházatu magyar lovassal vonult az olasz városokon 
keresztül és úti málháját 150 lovon szállították utána csatlósai.3 

Hadvezető képességét méltán magasztalták, mint a Velence elleni há-
ború (1411—1412.) fővezére európai hírnévre jutott. A dúsgazdag kalmár-
város nagy seregét szétverte, tartományát, Friault és 70 városát elfoglalta, 
19 velencei zászlót küldött Budára.3 

1 F . X . 4 / 1 2 0 . 2 4 0 . P- III 4 5 . 
2 0 192 222. 226 H cs. I 137. 
» M T. Ül. 507. 
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Már előzőleg Zsigmond, e mindig győzelmes olasz aulicusát a törökök 
ellen, a végvárak oltalmára, Temesvárra kapitányul s a vele egyesített Arad, 
Csanád, Csongrád, Temes, Krassó és Keve vármegyékbe főispánul, Szörény-
föld bánjául s e kerületek sókamaráinak igazgatójává nevezte ki. — 
Az ország alsó részeinek pénzügyi és katonai hatóságait parancsa alá ren-
delték, oly célból, hogy a saját szolgáló vitézeiből, a várnagyok katonaságá-
gából s a megyék fölkelő nemeseiből Orsova, fiarainvár, Keve, Szendrő és 
Nándorfehérvár védelmére minél nagyobb sereget tarthasson. 

A király bizalmának, az ország érdekének az ügyes és tapasztalt udvari 
katona fényesen megfelelt, az aldunai határvárakat a törökökön kivívott szá-
mos győzelmével oltalmazta meg. Vitézei túlnyomó részben szolgáló neme-
sekből, várnagyainak, porkolábjainak hadi szolgáiból állottak. Köztük előkelő 
nemesek is szolgáltak. A többi között egy időben az udvari katonák közül 
Hunyadi János is Pipó főkapitány familiárisai közé állott, tőle zsoldott húzott 
és két évig harcolt vezénylete alatt a velencei háborúban.1 

Ugyanezen időben az ország nyugati szélén a pozsonyi várnagyság 
szerepelt a németek és csehek ellen külön határőrvidék gyanánt. Ide küldött 
várnagy-főispinok közül, a lengyel Stiboricz faluból és Osztója-családból való 
Stibor honosított udvari katona (ex Polonis militibus) szerzett érdemet, aki a 
törökök ellen toborzott lengyel zsoldosokkal került hazánkba és I. Lajos 
zsoldjába (suo stipendio) fogadta. Már fiatal korában a „jeles bajnok" 
(egregius tiro) a Novigrádba zárt Mária királyné kiszabadítása érdekében 
nagy eréllyel küzdött, de a nápolyi-pártiak elfogták, a börtönben kegyetlenül 
megkínozták. 

Testvéreivel, Endrével és Miklóssal állandóan Zsigmond udvari katonája 
(aule nostre miles) maradt, a könnyelmű és népszerűtlen király mellett szi-
lárdan kitartott, tömött erszénye, félelmes kardja, katonai tehetsége minden-
kor rendelkezésre állott. Érdemeiért, hadi kiadásaiért kártérítésül Tiencsén-, 
Nyitra- és Pozsonymegyékbcn lassankint temérdek váruradalmat,2 falvakat, 
adóikat, vámokat kapott a testvéreivel együtt. 

Zsigmond a merész és vállalkozó katonát 1388-ban pozsonyi várnagy-
nak és főispánnak küldte ki; a határok védelmezése céljából a pozsonyi 
várnagyi uradalom és nemesi megyének kir. adóit, várnait, harmincadait, 
kamarai nyereségét kezelésére bizta. Erélyes és szigorú határőrző; a legkisebb 
rablást, ami a magyar végeken esett, tűzzel-vassal torolta meg a pusztító 
szomszédokon. Egyízben a betört német lovagokat, — akik nagy területet 

1 0 . 207. 208. 
2 Ugrócz, Bolotidócz (Beczkó), Csejte, Kaszavár, Vtfgvár, Jókő, Éleskő, Detrekő, Orosz-
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dúltak föl — a kevés számú felkelő nemesekkel üldözőbe fogta. Az utolért 
rablók makacsul védekeztek; négyszögbe állottak, a rablott holmit középre 
vették, azonban Stibor a „falanxukat" megbontotta, a résen közéjük nyomult, 
ámbár „gyilokkal hátulról melle csontjáig átszúrták", mégis szétverte a né-
meteket, kapitányukat 160 társával összeláncolva Pozsony börtönébe hurcolta. 

Vas energiája a határvédelemben a törököknek kitett erdélyi vajdaságra 
emelte 1395-ben. Jól fegyverzett katonai kíséretét (egregia et copiosa Comi-
tiva militum), népes zászlóaljait (suo vexillo copiosa) sokféle hadi szol-
gájából, a Vág-Besztercze és Bölcske falvaiba telepített számos úrbéres (prae-
diaüsta) vitézeiből, öccseinek fegyveres szolgáiból (suorum clientum et proxi-
morutn) áhította ki.1 

Az aldunai végvárak védelmezését intéző Ozorai Pipó 1426-ban meg-
halt és helyébe a délvidéki pénzügy és katonai kormányzat terén ifjabb Bát-
monostori Töllös János kir. apród és aulicus lépett és mellette még külön 
Nándorfehérvár várnagyának és kapitányának állították. Állandóan a táma-
dásnak kitett fontos végvárban lakott és saját katonáival őrizte az ország 
déli bástyáját, mialatt kerületében a kir. pénzügyek, sópénztárak keze-
lését, adók és kamarai nyereségek behajtását, tisztjeivel, Jakcsi Cászlwal és 
Kiscsalomiai Jamássol vegeztette.8 

Hirtelen halála után 1428-ban a nándorfehérvári várnagyságban öccse, 
Jötlös Jász ló követte, aki hadi népére és a várnak megerősítésére 1429-ben 
Dinczc Bálint szerémségi sókamarástól kir. parancsra 12.000 forintot kapott, 
de mivel a bátyja sókamarási állását nem kapta meg, másfelől a hadi se-
gélyt sem folyósították pontosan várőrsége számára, azért 1429-ben a nán-
dorfehérvári terhes tisztségről lemondott és mint aulicus az udvarba tért 
vissza. 1431-ben a saját költségén Zsigmondot Olaszországba kisérte, hol 
sokat költött díszruháira és lovaira, öt év múlva is udvari katona és 1436-
ban „ágyukkal felszerelt naszádokon" (cum navibus bombnrdatis) puskaport, 
fegyvert és más hadiszereket szállít Nándorfehérvár számára.3 

A határőrző várnagy-főispánok katonaságának erősítésére állandóan 
kir. zsoldos csapatokat tartottak, mert nem volt mindig lehetséges a napon-
kint ismétlődő török- és huszita-támadások visszaverésére az országos sere-
get összegyűjteni. Ez állandó zsoldos csapatokat jobbára az évi fizetést huzó 
udvari katonák állították ki és ellátásukra a kincstárból pénzbeli zso'dot 
folyósítottak. Még az npródot is, ha szükséges volt, a határra rendelték szol-
gálatra és vitézeire zsoldot kapott. 

1 St. 8. 11. 12. 4 x 54. stb. F. X. 3 153. 
2 Z VIII 312. 328. 332. 343. 344. 
8 Z VIII. 239. 372 414 4 ,3. 5ö3 
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A husziták ellen kiküldött ifjabb Bátmonostori Töttös János kir. apród 
és aulicus 1424. évi junius havában Ozorai Pipó alvidéki sókamarai ispán-
tól tiz lándzsás vitézére a só árából (de salario) kapatt zsoldot.1 

Forgács Péter udvari katonát a husziták visszaverésére Nyitramegyébe 
főispánul és a felkelő megyei nemesek élére kapitányul küldték ki és 1422-
ben felfogadott 30 lándzsás vitéze számára két hónapra 600 forint zsoldot 
utalványoztak és hadköteles fegyveres familiárisait is kirendeltek a huszi-
ták ellen.2 

Ezeket a határszélen szolgáló s „a királytól zsoldot húzó udvari kato-
nákat, udvarnokokat és vitézeiket" (nonullosque militibus et aule nostre 
familiaribus ad stipendium nostre) Pozgonyi Jstván, (a hős Szentgyörgyi Czeczi-
lia férje) kir. udvarnok, állandó kir. asztalnok (familiaris et continuo commen-
salis) és határvédő pozsonyi főispán 1424-ben összpontosította és velük 
egyesítette a saját és testvérének, Györgynek fegyveres kíséretét, amelyet a 
Rozgonyiak vérrokonságának familiárisaiból és bajtársaiknak hadi szolgáiból 
állítottak ki. Ekképpen szervezett sereget Morvába vezette s a huszitákat ott 
többször szétverte. 

Egyik bajtársa Biagai Cászló, aki saját bandériumát vezette, Morva-
Osztrau-nál, a husziták egyik vezérével a csatában párviadalra szállott; ez 
lándzsájával kiszúrta Biagai balszemét, de a magyar lándzsája a huszitának 
mellén átszakította a páncélt és keresztül szúrva holtan bukott le lováról. 

Rozgonyi István is egész életében viselte az arcán a sebnek nyomát, 
amit a huszitákTcséphadarójától (per cuspidis ictum) kapott.3 

Amit a fentebb előadottakból megállapítható, az udvari katonák fegy-
veres ereje a rangjuk és vagyoni helyzetük szerint igen különböző. A sze-
gényebbek, akik kevés földet élveztek, néhány hadi szolga kíséretében jelentek 
meg a táborban, ellenben a gazdag kir. aulicusok és udvari katonák, akik 
egész uradalmakat bírtak — kiváltképpen az Anjouk korában — egész 
csapatokat vittek magukkal a király seregébe. 

Azt is láttuk, hogy csapataikat és zászlóaljaikat, (cohors, legio, vexillum, 
bandérium) a saját hadi népükből, testvéreik és szegényebb rokonaik hadi 
szolgáiból, földért szolgáló köznemesekből, pénzen fogadott zsoldosokból és 
kir. engedély mellett felfogadott várkatonákból állították össze. 

A XIII. század végén a királyok — mint fentebb láttuk — sok vár-
jobbágyot vettek föl a nemes aulicusok és udvari katonák közé és azt is 

1 Z. VIII. 178. 306. 
» F. cs. I. 679. 
8 F X. 6/604. X 7/628. XI. 1/150 Bl. 264 
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megengedték, hogy a várjobbágyok udvari katonákhoz fegyveres szolgákul 
beálljanak.1 

Eleinte a legtöbb udvari katona hadi szolgáinak a saját házában teljes 
ellátást, ruhát, élelmet, fegyvert, lovat adott, mint a király a maga famíliája 
alsóbb tagjainak. Ezek a közrendű hadi szolgák cselédek módjára házközös-
ségben éltek uraikkal (famjfi, qui expensis dominorum suorum nutriuntur), T 
szorosan véve az udvari katonák háztartásához számították őket. 

Más udvari katonák ellenben a saját birtokukból adtak földet, pusztákat 
(praedium) szolgáló vitézeiknek és ezek az úrbéres hadi szolgák (prediales, 
clientes, condicionarii) az ellátásul kapott földekből tartották fenn és fegyve-
rezték magukat. 

A sóvári ébds-családnak alapítóját, Baksa György kir. vezért egyik hadi-
szolgája, Piros Péter gyermekkora óta kísérte, a csehek, bolgárok és kunok 
ellen „ura" oldalán viaskodott, „különféle fegyver megrontotta, nyíl megcsapta, 
csákány megzúzta", ellátásúi Baksa Györgytől az Enyiczke birtokából levágott 
darab földett kapott 1288-ban.2 

Demeter kir. udvarnok és zólyomi ispán szolgáló vitézének, Madács fia 
Pálnak, Kőszeg ostrománál kelevész fúrta át térdét, Sümegnél kilőtt kőgolyó 
zúzta össze csontját; a bátor, elszánt katona az urától húzott ellátás javí-
tására, az ispán közbenjárására, III. Endrétől a Cserény földet kapta, amit a 
zólyomi majorságból szakított ki számára.3 

Az udvari katonák a királytól kapott pénzen fogadott zsoldos vitézeket 
a zsoldon felül még lóval és fegyverrel is ellátták. Becsei Cászló 1364-ben a 
boszniai hadjáratra folyósított zsoldból felfogadott Baksa Cászlónak bérül 
40 forintot és méneséből egy lovat adott, de „urától" elszökött, amikor 
indulni kellett volna.4 

A köznemesek már az Árpádok korában tömegesen beléptek a gazdag 
udvari katonák szolgálatába, mert ezúton kínálkozott alkalom arra, hogy 
személyüknek és vagyonuknak a király védelmét megszerezzék és hogy az 
udvar fegyveres famíliájába bejuthassanak. 

Tamási János udvari katona, Somogy- és Tolnamegyébe küldött főispán, 
Bogár Tstuán nemest és összes rokonait 1313-ban szolgálatába fogadta és a 

1 Jakab kir. kardhordónak Bankó veszprémi várjobbágy volt kir. engedély mellett 
egyik hadi szolgája (serviens), a maga költségén vonult hadba és kiadásaiért „ura" kérel-
mére 1263-ban a néptelen Tótrdda várföldet kapta Veszprémmegyében. F. IV. 3/113 

2 F. V. 3/397. 
• F. VI 2|216. 
4 Z. III. 238. 249. 
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szerződésben az egész Bogár-nemzetség lekötötte magát, hogy fjgyverrel 
szolgálja a főispánt, aki viszont védelmezni fogja őket.1 

Néhány év múlva Bogár István maga is bejutott királyi katonának, 
mire ő is rokonait, szegényebb nemes atyafiait, szolgáló vítézekiil fogadta 
föl. Ezek a lázadó Henrikfiak ellen indított harcban megsebesültek és maga 
is két sebet kapott; érte ellátásul 1316-ban a tolnamegyei Maré várát és 
birtokait érdemelte ki.2 

Az udvari katonák fegyveres szolgái (familiares, servientes, famuli, 
servitores) kir. jutalomban és kártérítésben „uraik" módjára részesültek és 
nemcsak földbirtokot, hanem a közrendűek nemességet is kaptak. 

Szécsényi Tamás erdélyi vajdának csicsói várnagya, Pogány Jstuán maga 
is tartott hadi szolgákat; a többi között a hevesmegyei Togacs helységből 
való Pétert és Jakabot s ennek két fiát, Togacs és János hevesmegyei vár-
jobbágyokat és úrbéres várszolgákat fogadta föl, akik királyi engedély mellett 
hagyhatták el a várszolgálatot. 

Urukkal, a várnaggyal Szécsényi Tamás vajda vitézei között Bazarád 
Mihály ellen hősiesen küzdöttek s az oláhok Péter várjobbágyot a király 
védelmezése közben agyon verték. Ezért a vajda kérelmére nevezett vár-
jobbágyok testvérük haláláért kártérítést, még pedig nemességet kaptak 
1333-ban és fogacsi várföldeiket nemesi birtokul tartották meg.3 

Bogáti András vasmegyei nemes és kir. udvarnok (aule nostre familiaris) 
Evai Gát nem nemest fogadta föl hadi szolgának, de a husziták Bogáti 
Andrást Csehországban elfogták és szolgája Evai Gál „urának" váltságdíját 
a magáéból tetemes összeggel egészítette ki. Bogáti András kártérítésül 
egyik nemesi birtokát Evai Gálnak engedte át, mivel pedig paraszt sorsú 
ember nemesi birtokot nem szerezhetett, azért a felségnél kijárta, hogy a 
szolgarendű Evai Gál fegyverhordót 142Q-ben megnemesítette.4 

Berencsi Jstuán kir. udvarnoknak és sáfárnak (dispensator) fegyveres 
kíséretében, a nem nemes állapotú Györedi János hadi szolga Nápolyi László 
ellen vitézül harcolt, azért Zsigmond 1403-ban nemességre emelte s a hűtlen-
ségért elitélt nápolyi-pártiak közül Bucsányi János nemesnek barsmegyei 
három birtokát íratta rá.6 

Hasonló jutalomban részesültek a nem nemes eredetű, Jrsai Cászló és 
Pál, hadi szolgák, akik „uraikkal", Alsólindvji Bánffi Cászló és Jstuán kir. 
udvarnokkal (aulici nostri) Zsigmond háborúiban vitézkedtek, azért őket 

1 Z. I H6. 
2 Z. I. 16 . 
8 F. VIII 3)679. 
4 F. X. 6,614. 
4 ti. II. 174. 
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apjukkal, Jrsai Pállal és egész családjukkal együtt, 431-ben nemességre emelte 
és jutalomképpen címert engedélyezett nekik — egyenlőre birtok nélkül.1 

A husziták ellen küzdő Palóczi Jmre kir. kancelláriai titkár bandériumá-
ban (sub banderio) a szatmármegyei ftezegei György közrendű katona a saját 
költségén „urával" együtt hadakozott. Kiadásaiért Zsigmondtól 1421-ben 
nemesi címert kapott, de a szépen megfestett nemesi cimer mellé (farkas a 
szájában lábszár-csontokkal) birtokot nem adott az érdemes vitéznek.2 

Az udvari katonák csapatai lovasságból állottak, de azok, akik váro-
sokba, várakba voltak kikiildve, a várvédelem érdekében gyalogos katonákat 
is tartottak, akik előbb messze hordó kerekes nyilakkal, kulcsos „számszeri-
gyekkel", később a lövő fegyverek használatba vétele után, gátpuskákkal 
voltak felszerelve. Először a huszita harcokban verekedő magyar udvari 
katonák tanulták el a tűzi fegyverek és ágyúk kezelését, amikhez betanított 
gyalogosok és tűzmesterek voltak szükségesek.3 

V. 

Eredmények. 

A XI—XIV. századi magyar udvari katonaság fokozatos kifejlődésének 
és szolgálati viszonyainak megállapítása céljából indított nyomozásaimat 
összegezve, azon eredményre jutottam, hogy a kir. nemes udvarnokok (aulici, 
aulites regales, aule nostre familiares) és udvari katonák (aule nostre mílites) 
— latin gyűjtő névvel: Jamiliares regales — már az Árpádok idejében meg-
alakultak és fennállottak' és köztük sem jogállásra, sem szolgálatra lényege-
sebb külömbség nem állapítható meg. Azt tartom, hogy csak az elnevezésben 
volt köztük külömbség, de katonai szervezetre nézve egy testületet alkottak 
azonos jogállással és közös szolgálati kötelezettséggel. 

Erre vonatkozó vizsgálódásom során az aulicus, aule familiaris és aule 
miles alakot szinonim értékűnek tapasztaltam és ugy látom, hogy egyaránt 
udvarban szolgáló katonát jelentenek. 

Ezen felfogásomat egyfelől az támogatja, hogy egy és ugyanazon ud-
vari katonát rövid időközökben aulicus, aule miles és gyűjtő-névvel: familiaris 
regis alakban nevezik. 

1 Z. VI. 34. ti I. 327. 
8 K. II. 58. 60. 
3 Az udvari katonák közül Rozgonyi István 1428-ban Galambócz ostrománál maga 

iiányozta az ágyukat a derék torony ellen. 1436-ban — mint fentebb láttuk, a Dunán már 
ágyukkal ellátott naszádokat használtak, miknek úgy látszik Bátmonostori Töttös László 
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Ceten János 1336-ban: familiaris, 1317-ben aule noslre miles, öccse Jakab 
iuuenis aule noslre és a két testvér együtt: fideles nosiri familiares.1 

Ebből látszik, hogy a familiaris és aule miles közös értelmű. 
Bátmonostori Töttös János 1421-ben: aulicus, néhány hó múlva: aule 

nos/re iuuenis, 1424-ben: ismét aule nostre iuuenis, 1428-ban újra aulicus nostreJ 
Csapi András: aulicus et familiaris, Eőri Péter 1387-ben előbb nostri fa-

miliaris, azután ncstro mi/ifi.9 

Ebből is látszik, hogy latin gyüjtő-cimük: a familiaris a főfogalom és 
a iuuenis (apród), aulicus = aule familiaris (udvarnok) és aule miles (udvari 
katona) fogalmát magában foglalja, amiből azt következtetem, hogy az aulicus, 
aule familiaris és aule miles latin elnevezés a kancelláriai stílusban csak az 
udvari katonák latin címének eltérése volt, minélfogva a többször elsorolt 
háromféle szinonim értelmű alakot magyarul leghelyesebben az udvari katona 
fogalma fejezi ki. 

Ennélfogva szinonim értékű latin nevükből megállapítható, hogy az ud-
varnokok és udvari katonák nem alkottak külön testületet, hanem egységes 
zártkörű udvari katonai rendet képeztek. 

Másfelől e felfogásomat döntő módon azon körülményt támogatja, hogy 
az udvarnokok és udvari katonák kiváltsága, jogállása mindenben azonos 
és szolgálati kötelezettségük tekintetében sem mutatkozik köztük lényeges 
eltérés. 

Jogállásuknak azonosságát és közösségét bizonyítja, hogy a) egyformán 
a király joghatósága alatt állottak és egyedül a király s az udvari katonai 
törvényszék ítélkezett felettük; b) ugyanazon kiváltságaik voltak; c) az adók 
és vámok alól egyformán mentesek; d) a királytól egyaránt fizetést, zsoldot 
húztak; e) rangjuk nem puszta cím, mert ha ki is mentek a vidékre tiszt-
ségekre, azért tovább is tagjai maradtak testületüknek; f) nemesi és katonai 
címereket egyformán a király engedélye alapján használták. 

Egy testületbe való tartozásukat szolgálatuk azonossága is támogatja. 
Egyformán a) szolgálatot tettek az udvarban ; b) kiküldetésekre járnak a vi-
dékre; c) tagjai a kir. fegyveres kiséretnek békében és háborúban ; d) fegy-
veres kíséretük és vitézeik voltak; e) egyaránt hadba vonultak, nemcsak 
maguk, hanem fizetésért és zsoldért vitézeket állítottak. 

Külömbséget a uagyoni helyzetük és műveltségi állásuk tüntet fel közöttük, 
de abban is sok közös gazdasági tényezőt és szellemi vonást találiTnk. 

Birtokaikat, gazdasági és katonai ügyeiket a kir. várnagyi uradalmak 

» K. I. 117. 121. P. n. I. 102. 
2 Z. VIII. 23. 27. 84. 148. 343. 
4 P. n. I. 215. 216. 
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szervezete módjára kezelik, még pedig amint a királynak, úgy nekik is vár-
nagyaik, apródjaik, fegyvernökeik, gazda- és katonatisztjeik (officiales), ügy-
védeik (procuratores), pénzkezelő sáfárjaik (dispensatores), szóval gazdasági 
és katonai tiszti karuk volt. 

A gazdasági és fegyveres erejük is ugyan olyan. Földeiket, a rabszol-
gaság megszűntével, költöző földműves jobbágyaik, zselléreik művelték. 
Nemes szolgáló katonáik, közrendű hadi szolgák és úrbéres vitézek (clientes, 
prediales, condicionarii) a kiosztott földek használatáért fegyverrel szolgálják 
őket. Hadi népük közt a tiszti állásokat fiaik, testvéreik és rokonaik töltik be. 

Gazdasági ügyeiket irodájukban jegyzőik és iródiákjaik (litteratus) vezetik 
s a számadásokat és földművelő, pásztorkodó lakosaiknak adózási kötele-
zettségükről a nyilvántartó összeírásokat (regestrum) készitik. 

Ha az udvarból a bánságok, várnagyságok, sókamarák, rév- és vám-
házak, bányák, majorságok kezelésére kimennek, az elsorolt tisztségekbe saját 
várnagyaikat, porkolábjaikat (provisor), ügyészeiket, sáfárjaikat állítják keze-
lőknek s a kir. jövedelmekről és kiadásaikról a számadásokat velük 
készíttetik. 

Műveltségi állásukban rokon vonásul az domborodik ki, hogy a leg-
több aulicus és udvari katona a nevelését a király felügyelete alatt, az ud-
varban, a tudás és finomodás iskolájában, a művelődés központjában nyerte 
és az elszámolt sokféle teendőt apród korukban az öregektől gyakorlatilag 
sajátították el. 

Köztük az akkori viszonyokhoz mérten elegendő tanult, nyelvekben 
jártas, külföldön ismerős és világlátott ember akadt. Nem is egy latin nyel-
ven — elég formás stilusban — de belőle kiérző eredeti magyar észjárás-
sal — írja haza idegenből leveleit. Általában a nemzet fentartásában a poli-
tikai és katonai értelmiséget alkották. A kir, tanácsban józan okosságot, 
körültekintő eszélyességet, a kivitelben erélyt, a harcban katonai erőt, igazi 
acélos izmú, vasderekú bajnokokat szolgáltattak az idegenek közt testvérte-
lenül álló és a szomszédoktól nem mindig jó szivvel látott magyarságnak 
és fajunk fentartásában szivvel-lélekkel, vagyonuk erejével és vérük ontásá-
val derekasan közreműködtek. 

Az udvari katonák hadi értékét tekintve, azon eredményre jutottam, 
hogy az általuk kiállított fegyveres erő már az Árpádok korában érté-
kesnek bizonyult és úgy a belső háborúra, mint a külföldi támadó harcokra 
sikerrel volt felhasználható, különösen az Anjouk korában, amikor is a 
lengyel, ruthén, német, cseh, olasz és török elleni háborúkban Galiciától 
kezdve Nápolyig, másfelől az Alpoktól a Balkán-hegyekig a magyar udvar» 
katonák sokszor küzdöttek és nem egy fényes harci tény dicsősége fűződik 
emlékükhöz, 



— 52 — 

A régi magyar hadsereg fejlődésének szempontjából végül figyelemre 
méltó az, hogy az udvari katonák az általuk kiállított és a saját címeres 
zászlójuk alatt vezetet: csapataikkal a magyar banderiumos sereg megala-
kulását készítették elő és azt tartom, hogy a csapattarío udvari katonák 
zászlóaljaiban kell keresnünk a ma még ismeretlen összeállítású királyi és 
tiszti bandériumok kifejlődésének előzményeit. 

VI. 

A használt források rövidítései: 

Anjoukori okmánytár (Nagy Imre) 7 k ö t J ^ h A ^ ^ f T t ^ ^ ^ ^ x a ^ 
— Anjoukori Diplomáciái Emlékek (Wenzel Gusztáv) 3 köt. 
Bartal György: Commentarioru.n a d p u r i s pudlici)(que^ Hung. 3 k ö t . / " A J ) 

A = 
A. D. 
B. = 
B. cs. 
Bl. = 
Cs. = 
D. — 
D. F. 
E. = 

F. cs. 

un ad /J 
= A losonczi Bánffy-család tört. oklevéltárral (Varjú Elemér) 
Blagai-család oklevéltára (Thallóczy Lajos). 
Csánki Dezső: Magyarorsz. tört. földrajza a Hunyadiak korában. 4 köt. 

Diósgyőr tört. jelentősége (Wenzel Gusztáv). Ért. Tört. Tud. Kör. II. köt. 
= Du Fresne (Du Cange): Glossarium Lat. Medii Aevi. Páris, 1733. 
Erdélyi László: A pannonhalmi főapátság tört. 8. köt. 
Fejér György: Codex Diplomaticus Hung. 43 köt. 
= Hunt -Pázmán nemzetségbeli Forgács-család tört. (Bártfai Szabó 

László). 
: Fraknói Vilmos: Mátyás király élete. (Tört. Életrajzok). 

Hazai okmánytár. (Nagy Imre) 8 köt. 
= Hédervári család oklevéltára. (Radvánszky Béla és Zárodszky Levente) 
= Hazai oklevéltár. (Kiad. a Magy. Tört Társ.) 
Károlyi-család oklevéltára. (Geresi Kálmán) 8 köt. 

= Kubinyi Ferenc: Magy. Tört. Emlékek. 2 köt. 
= Képes krónika. 
Ladányi Gedeon: Magy. alkotmány- és jogtörténet. 
Melczer István: Okmányok a kellemesi Melczer-család levéltárából. 

= Milleniumi Magy. Történet. (Szilágyi Sándor) 10 köt. 
= Nyelvemléktár. (Akadémia) 10 köt. 
Ozorai Pipó. (Wenzel Gusztáv). Akad. Értés. 1859. évf. Pótkötet. 
Pesty Frigyes: Krassórnegye tört 2. köt. 

= Pécz-nemzetség Apponyi-ágának oklevéltára. (Gárdonyi Albert). 
Sopronmegyei oklevéltár. (Nagy Imre) 2 köt. 

: Stibor vajda. (Wenzel Gusztáv). Értek. Tört. Tud. Kör. IV. köt. 
= Scriptores Rerum Hung. (Schwandtner György) 2 köt. 

Sz. = Száz 
Sz. Gy. = 

23 köt 
Sz. o. = S 
Szt. = Sztí 
T. = Törté 
T. A. = Ti 
T. J. — Te 
W. = Wen 
W. G. = V 
Z. = Zichy 

12 lap 
14 
23 
39 
47 
52 
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Sz. = Századok. 
Sz. Gy. = Szekfű Gyula : Serviensek és familiárisok. Ért. Tört. Tud. Kör 

23 köt. 3 sz. 
Sz. o. = Székely oklevéltár. (Szabó Károly). 5 köt. 
Szt. = Sztáray-család oklevéltára. (Nagy Gyula) 2 köt. 
T. = Történelmi Tár. 
T. Á. = Timon Ákos: Magy. alkotmány- és jogtörténet. III. kiad. 
T. J = Teleky József: Hunyadiak kora. 12 köt. 
W. = Wenzel Gusztáv: Árpádkori Ujokmánytár. 13 köt. 
W. G. = Wenzel Gusztáv; A magy. bányászat kritikai története. 
Z. = Zichy-család oklevéltára. (Magy. Tört. Társ.) 10 köt. 

Dr. Czítner Károly. 

Sajtóhibák: 

12 lapon: (curia militairis) helyett olvasandó 
14 „ ispánya „ » 
23 „ Teresetenye „ » 
39 „ zsoldosaikkai „ » 
47 „ famili „ „ 
52 „ csapattarló „ „ 

(curia militaris) 
ispánja 
Teresztenye 
zsoldosaikkal 
famuli 
csapattartó 




