
 

 

 
 

Birtokigazgatás 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Sics írása* alapján kedvet kaptam 
én is, hogy ebben a témában alkossak 
valamit, kiegészítsem az írását. Az 
alapfelvetései jók, viszont én magam 
éreztem bennük hiányosságokat és 
ezeket szeretném pótolni. 
Természetesen mindenki használja azt, 
ami neki tetszik. A nálunk használt 
rendszer a következőképpen működik. 

Tegyük fel, hogy birtoklunk egy 
Syburr területén lévő Elveszett 
hercegségnek nevezett birtokot, 
Divarddal, mint közigazgatási 
központtal. 

A népességet állítsuk be a mostani 
példánk kedvéért 50.000 főre. Az adót 
én az alapjövedelem 10%-ra állítanám 
be, hisz szegény parasztok még úgy is 
megszenvedik az egyházi hozzájárulást 
és a hercegi adót. 
 
* Utalás az Egy nemesi birtok jövedel-
mei és kiadásai (Sics, Mlista) című 
cikkre. A szerk. 

Feltételeztem, hogy a 
nemességet nem adóztatjuk, az már 
rátok tartozik, hogy esetleg szedtek-e 
tőlük pénzt, vagy esetleg az adójúkat 
vérben tudják le. Nálunk a nemesnek 
kötelessége saját magát nehézpáncélos 
lovaggá képezni, ill területe méretétől 
függően bizonyos számú katonai 
egységet tartani, ugyan ezek a katonák 
a hercegség katonaságába nem 
számítanak be, ám ha a véres kardot 
körbehordozzák és csak a serege felét 
küldi a hűbéres akkor is jelentős 
mértékben meg tud növekedni a 
katonai létszám. 

Botorságnak tartom kitérni arra, 
egy közparasztnak mennyi disznó 
fertályat kell leadni az úrnak ezért 
számoltatok mindent pénzben. Tudom 
értelmesebb és korhűbb lenne vezetni 
egy listát, szegény hercegnek hány 
tonna sonkája, búzája van 
elraktározva, mégis számoljunk inkább 
úgy, hogy mindent eladott. 

 
Átlagos évi jövedelmek Létszám Befolyt adó 

Paraszt 2,5 a 38920 x 250 réz 9730 a 
Mesterember 5 a 4000 x 500 réz 2000 a 
Polgár, kiskereskedő 8 a 5000 x 800 réz 4000 a 
Katona 10 a 1000 x 1 arany 1000 a 
Tisztviselő, nagykereskedő 15 a 450 x 1,5 arany 675 a 
Tudós, pap 30 a 600 x 3 arany 900 a 
Főpap 80 a 20 x 8 arany 160 a 
Céhmester 100 a 10 x 100 arany 1000 a 

A végösszeg: 18565 arany. 
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Nem térek ki külön a városkapu adójára, nem 
hiszem, hogy olyan jelentős lenne ez az érték amit 
érdemes felírni. Ha meg mégis, hát simán elviszi azt 
a hasznot a várfal karbantartása, illetve a vár 
karbantartása. Nem tértem ki arra se mennyit fizet a 
város a szabadságáért, szvsz. úgy van megalkotva a 
rendszer, hogy az összes adó amit fizetnek ezt 
tartalmazza. Ebben már benne van a kocsma adó, a 
bérleti díjak, de akár a turisztikai adó is… 

Sics kitér a katonaság kérdésére is: 
Gondolkodjunk egy jó minőségű seregben. Sics 3 
aranyat jelölt egy katona bérének én ezt keveslem. 
Az ETK alap esetben egy katona bérét 10 aranyban 
szabja, ehhez vegyük hozzá a tiszteket és az 
őrmestereket. 

Az 1000 katona el fog vinni 10.000 aranyat, a 
bevétel több mint felét, ehhez adjunk még 1000 
aranyat (10%) a tisztek többlet költsége miatt. 
Törvényben kötelezzük a katonákat felszerelésük 
megvételére, még így is több marad nekik, mint ami 
az élethez elégséges a középkori viszonyok közt. 
Napi egy adag meleg ételt adunk nekik, amit 
mondjuk 5 rézben határozunk meg. 620 nap x 5 az 
plusz 3 arany 1 ezüst évente. Adjunk nekik még 
naponta 2 liter bort, vagy egy deci rumot +1 réz/nap 
az +610 rezet jelent. Tehát a katona teljes éves bére 
a következőként alakul: 

 
Alapbér 10a + élelem 3a 100 réz + 620 réz = 

13 arany 7 ezüst 20 réz 
felszorozzuk 1000-el = 13720 arany az ezer 

főnk teljes eltartása egy évre. 
 
Osszunk évente jutalmakat a katonák közt, 

határozzátok meg ti: Bátorság érdemrend, Hősiesség 
érdemrendje stb... Jelöljetek ki egy évben 2-3 napot 
mikor a katonaságot ily módon jutalmazzátok és 
költsetek rá még évente 500 aranyat. Ilyen 
bérezéssel, előmeneteli lehetőségekkel, és a jó 
munkáért- szolgálatért járó jutalmakkal egy magas 
morális értékkel rendelkező profi hadsereget kaptok. 

 
Ami kimaradt, vegyünk alapul egy római 

rendszert és igazítsuk a saját szánk íze szerint. 
Kötelezzük a katonákat 30 év szolgálatra, a szolgálat 
végén kapnak egy jobbágytelket és kilépnek a 
katonaságból. Ez egy olyan életpálya, amiért a 
középkorban szívesen kockáztattak volna. Ez azt 
jelenti, hogy a katonaság 1/30-át évente újra fel kell 
venni ez cirka 30 ember. A katonák saját pénzből 

csak a már meglévő dolgokat kell, hogy 
pótolják, egy friss húsnak nektek kell megvenni 
az alapfelszerelését: 

 
• Rövid kard: 1arany; 
• Közepes pajzs: 6 ezüst; 
• Egyenruha: 3 ezüst; 
• Bőrvért, csataszoknyával: 5+2 ezüst ez 

fejenként 2arany 7 ezüst x 30=810 arany. 
 
Nem hiába hagytam ki a felszerelésből 

több dolgot, először is ti döntitek el milyen 
fegyverrel milyen sereget óhajtotok képezni, 
vagy milyen legyen a páncélzata. Ez csak egy 
keret. De egy középkori seregből én a 
helyetekben nem hagynám ki a lovasságot, 
íjászokat, pikásokat… Ezek mind plusz 
költségeket jelentenek. 

Fontos. A katonákból kb. 2-300 fő 
Divardot védi, további 2-300 fő a 
határátlépőket védi, 50 fő a hidakat óvja rabló 
támadásoktól és kb. 100 fő a fontosabb 
kereskedő karavánokat kíséri. Marad szvsz. 
300-350 katona akiket saját belátásotok szerint 
használhattok, de közülük fognak kikerülni a 
vadőrök, fegyőrök stb… ha gondoljátok a fenn 
maradó egységeket akár bérbe is adhatjátok a 
kisebb kereskedőknek, szomszédos 
városállamoknak, hatalmas haszonra viszont ne 
számítsatok. Bátran építessetek velük utakat, 
laktanyákat, templomokat.  Bár nyugodtan 
emelhettek erődítményeket, tornyokat is a 
veszélyesebb részekre, és ott is 
felhasználhatjátok őket. Fogadjátok meg a 
tanácsom és hagyjatok szabad kapacitást, ki 
tudja mikor kell hozzájuk nyúlni. 
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A hercegnek évente csak úgy poénból 
ildomos legalább 250-500 aranyat elkölteni, 
az asszonynak minimum egy 100-at. A 
gyermekek képzése + szükségletei még 
elvisznek fejenként 30-50 aranyat. Egyház 
támogatása, veterán félkezű katonák 
támogatása stb... erre is illik valamit 
költeni. A syburri hercegnek évente egy 
3000 arany értékű szállítmányadó fejében, 
vagy 300 fős katonai segítség tervei véghez 
viteléhez. 

 
Ha átolvassátok bizonyára arra juttok, 

hogy istenem mennyi pénz maradt, 
mekkora királyság. 

Nem hiába csak nagy vonalakban 
vázoltam fel a dolgokat, hasonló kereteket 
adtam a saját csapatomnak is, és rá kellett 
döbbenniük, hogy bármit is akarnak, az 

pénzbe kerül. Jelenleg évente – 2000 aranyban 
vannak, úgyhogy van még min gondolkodniuk. 

Jó játékot. 
 
 
A kép a pinterest.com oldalról való.  
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