
„– Mondd to vább! – pa ran csol ta a vaj da. – Nán -
dor fe hér vár va ló ban el esett, de er rõl már min den -
ki tud. Mi lesz ez után?

A tor zon borz asszony mély lé leg ze tet vett, utá -
na egy szer re ki vág ta:

– Öt év múl va a szul tán új ra tá mad!
– Öt év? – szá mol gat ta a nagy úr. Öt esz ten dõ

múl va La jos ka ép pen húsz éves lesz. A had élé re
kell áll nia. – És?

– A ki rá lyi had Rá kos me ze jé rõl in dul va el ér -
ke zik a moh ácsi sík ra.

Dü hös mo raj tá madt, az egyik fa mi li á ris meg -
po foz ta a nõt.

– Idén is Moh ácsig ju tot tak, min den ki tud ja,
asszony ál lat! – üvöl töt te a har csa baj szú Gás pár.

– Ott meg üt köz nek.
Csönd tá madt. Szapolyai sze mé ben ér dek lõ dés

vil lant.
– Meg üt köz nek?
– Meg, nagy uram, csa tát vív nak a tö rök kel Ke -

resz te lõ Szent Já nos fe je vé te lé nek nap ján – hüp -
pög te a nõ.

– És?
– Megverendi õket a tö rök, és oda lesz a ki rály!
Et tõl az összes fa mi li á ris fel élén kült. A vaj da

fel emel te a te nye rét, mi re egy csa pás ra el ült a
lár ma.

– Ki lesz az új ki rály?
– Nagy sá go dat vá laszt ják meg!
Zeng ve-sü völt ve bõ dült el a »Vivát!«.”1
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pi po gya sá gá hoz, 
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je le sül azt, hogy ezek a
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el len 
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A fen ti rö vid fik tív pár be széd a vi lág há lón ol vas ha tó, és azért ke rült ezen írás ele -
jé re, mert vé le mé nyem sze rint re me kül jel lem zi, hogy a ma gyar köz vé le mény mi -
képp vé le ke dik Szapolyai (I.) Já nos ról. Õ volt az, aki a nagy han gú, szittya ön tu dat -
tól el telt kö ve tõi kö zött elõ re lát ta és kí ván ta a moh ácsi ka taszt ró fát, va la mint II. La -
jos ha lá lát, majd ön zõ ér dek tõl ve zérel ve és az or szág jö võ jét sem mi be vé ve le pak -
tált a tö rök szul tán nal a ki rá lyi ko ro ná ért. Hi á ba je len nek meg idõ rõl idõ re ezt cá fo -
ló tu do má nyos mun kák, a szte re o tí pi ák el le ni tu dó si küz de lem szin te szél ma lom -
harc nak tû nik, és a tör té né szi ered mé nyek bi zony sok szor csak év ti ze dek múl va je -
len nek meg a tan köny vek ben, épül nek be eze ken ke resz tül a köz gon dol ko dás ba, és
vál toz tat ják meg a múlt egyes dog ma ként ke zelt ré sze i rõl val lott fel fo gá sun kat.

„Egy nem zet nek ka taszt ró fa után bûn bak ra van szük sé ge, hogy ne ve szít se el ön -
ma gá ban va ló hi tét!” – val lot ta Szekfû Gyu la, és idéz te ezt a meg ál la pí tást pár év vel
ko ráb ban egy tör té nel mi bûn bak ok ról szó ló írá sá ban Pók Attila.2 Ugyan eb ben a kö -
tet ben ol vas ha tunk egy Szapolyai Já nos ról szó ló ta nul mányt is Bes se nyei Jó zsef tol -
lá ból, amely nek ál lí tá sa i val nem ér de mes vi tat koz ni, ez a ta nul mány in kább csak ár -
nyal ni sze ret né az ot ta ni megállapításokat.3

Nem tu dom, hogy Szapolyai Já nos fel fér ne-e a ma gyar bûn bak ok kép ze let be li
dobogójára,4 de az bi zo nyos nak tû nik, hogy ural ko dó ink kö zül alig van ná la el lent -
mon dá so sabb meg íté lé sû sze mély. Az 1848–1849-es sza bad ság harc le ve ré se után
emig rá ci ó ba szo rult, a ha zai füg get len ség leg mar kán sabb szó szó lói kö zé tar to zó tör -
té net írók, el sõ sor ban Szalay Lász ló és Hor váth Mi hály Szapolyaiban az utol só nem -
ze ti ki rályt lát ták – nem mel lé ke sen he lye sen –, akit a Habs burg ural ko dói am bí ci ók
le he tet le ní tet tek el és lök tek a szul tán kar mai közé.5 Ké sei pár to lói te hát leg in kább
az zal véd ték, hogy Fer di nánd dal szem ben az or szág füg get len sé gét akar ta meg õriz ni
és a sze ren csét len kül po li ti kai hely zet, va la mint hí vei áru lá sa tet te szük ség sze rû vé
és így – ha nem is véd he tõ vé, de – ért he tõ vé Szapolyai po li ti kai lé pé se it és az Osz -
mán Bi ro da lom ol da lá ra va ló sod ró dá sát. 

A men te ge tõk cso port já nál azon ban jó val né pe sebb volt a Szapolyait sö tét szí -
nek kel áb rá zo lók tá bo ra, és a ve le szem ben meg fo gal ma zott vá dak is jó val szé le sebb
spekt ru mot fog tak át. Krúdy Gyu la Az el sõ Habs burg cí mû, 1931-ben meg je lent re gé -
nyé ben már szin te min den el íté lõ jel zõ sze re pelt ró la, ame lyek em be ri jel lem hi bá it
dom bo rít ják ki. „Az tán meg csak bíz zunk Szapolyai gyá va sá gá ban, amely ben idá ig
még so ha sem csa lat koz tunk” – mond ta pél dá ul Báthori Ist ván ná dor Má ria ki rály né -
nak a po zso nyi országggyûlés elõt ti na pok ban. Ugyan csak az aláb bi sze rep osz tás ban
hang zott el, hogy: „A vaj da úr azért köl tö zött Esz ter gom ba, hogy in nen fe nye ges se
Ka ta lin ki rály mód já ra a Ko má rom ba egy be hí vott »Rákost«, ame lyen majd ko ro ná ját
ve szik õke gyel mé nek, ha ugyan a fe jét meghagyják.”6 A Szeréminél ol vas ha tó – ál ta -
la Dó zsa György nek tu laj do ní tott – „Ka ta lin ki rály” jelzõ7 nép sze rû ség ét jel zi, hogy
még a Pallas Nagy le xi kon ba is be ke rült mint „Szapolyai Já nos er dé lyi vaj dá nak,
utóbb (1526–1540) I. Já nos né ven Ma gyar or szág ki rá lyá nak asszo nyost, anyá masszo -
nyost je len tõ gúnyneve.”8

A gyá va ság és gyen ge ség to po szai na gyon erõ sen rá te le ped tek Szapolyai meg íté -
lé sé re, amit csak gaz da gí tott, hogy so kan „a zsarnói csa ta meg fu ta mo dó ját, a pa rasz -
tok gyil ko sát, a gyer mek ko ra óta ja vít ha tat lan baj ke ve rõt” lát ták ben ne. „Ez a ki rály,
akit két sé gen kí vül meg ko ro náz tak amaz an gya li ko ro ná val, hi tét, bá tor sá gát, ön bi -
zal mát ve szít ve, mint a bû nös bûn tu da tá val, jár-kel az óta or szá gá ban. Mint mond -
ják: lel ki kín ja i ban he te kig nem me ré szelt Székesfejérvárról a pré post ság há zá ból el -
moz dul ni, és min den estve fel kér te a pa po kat, hogy egész éj sza kán át imád koz za nak
lel ki nyu gal má ért a ko ro ná zó fõ ol tár elõtt, hi á ba no szo gat ták vala hí vei, hogy a ko -
ro ná zás után ré gi ki rá lya ink szo ká sa sze rint hagy ná el az ün ne pek ben és áru lás ban
fá radt vá rost. Nem bír vala Nagyboldogasszony temp lo má nak kör nyé ké rõl el tá vo lod -6
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ni, mint a tol vaj, ki meg bán ta tettét.”9 Ér de mes a vá dak tel jes tár há zát fel vo nul ta tó
Krúdy nál ma rad ni, aki nek a le írá sá ból egy ere den dõ gyá va ság és hi ú ság mi att egy re
in kább ön mar can go ló vá és bi zony ta lan ná vá ló, több eset ben sza dis ta vo ná so kat mu -
ta tó fõ úr ké pe raj zo ló dik ki, aki nek el íté len dõ tet tei jel lem hi bá i nak kö vet kez mé nyei:
hit sze gõ mó don ver te le Dó zsa György se re gét, gyá ván ki ka pott Zsarnó ost ro ma alatt,
az áru lá sa mi att ve szett el a ma gyar jö võ Moh ács me ze jén, és vé gül a trón ér de ké ben
nem átal lott az õs el len ség nek te kin tett Szulejmán szul tán elé kéz csók ra já rul ni. 

A vá dak egy ré szé re már vá la szolt ko ráb ban Szakály Ferenc10 és Barta Gábor,11

leg újab ban pe dig Bes se nyei József.12 Ezek bõl pél dá ul ki de rül, hogy Szapolyai a kor -
szak egyik leg ta pasz tal tabb ka to nai ve ze tõ jé nek szá mí tott, aki más fél év ti ze den ke -
resz tül ve ze tett had já ra to kat Mold vá ba és Ha va sal föld re. Si ker rel véd te meg a rá bí -
zott Er délyt, így ered mé nyes és harc edzett ve zér ként te kin tet tek rá a kortársak,13 és
ép pen ezek mi att röp pen tek fel egy re több hely rõl olyan hí rek, hogy Já nos al kal mas
len ne ki rály nak is. B. Sza bó Já nos pár év vel ko ráb ban meg gyõ zõ en szá molt le a
Szapolyai el len a moh ácsi csa ta kap csán fel me rült év szá za dos to po szok kal, és bi zo -
nyí tot ta, hogy a vaj da a ki rály kör nye ze té bõl ér ke zõ el lent mon dá sos pa ran csok mi -
att nem ér he tett oda a csatába.14

A Szapolyai el len fel ho zott vá dak kö zött az is fel buk kant, hogy eset leg te võ le ge -
sen fe le lõs ség ter he li II. La jos ki rály haláláért.15 A mo dern tör té net írás sok eset ben
nem ke zel te kel lõ súllyal ezt az ese ményt, pe dig a moh ácsi ve re ség bõl a ki rály ha lá -
la és a trón örö kös hi á nya mi att lett kor sza kos tra gé dia. Eb ben a kor ban már egy ál ta -
lán nem volt szok vá nyos egy ko ro nás fõ üt kö zet ben va ló ha lá la, ezért La jos sor sa kü -
lö nö sen fog lal koz tat ta az eu ró pai köz vé le ményt. A ki rály sor sá ról sok el len mon dá -
sos hír lá tott nap vi lá got, ezek kö zött már 1526 õszén meg je lent a ki rály gyil kos ság
verziója,16 ami bõl csak a kö vet ke zõ hó na pok ban kris tá lyo so dott ki Szapolyai tet te si
sze re pe. A kéz ira tos né met új sá gok mel lett a Ma gya ror szá got meg járt Wolfgangus
Lazius bé csi hu ma nis ta kéz ira tos tör té ne ti mun ká já ban ol vas ha tó leg elõ ször, hogy a
ki rályt Szapolyai György foj tot ta be le a mo csár ba test vé re kérésére.17 A mai bul vár -
hoz ha son ló an mû kö dõ ko ra be li új sá gok har sány ma gyar el le nes ség gel igye kez tek el -
ad ni az egyes szá mo kat, és ezek ben a be szá mo lók ban egy re gyak rab ban Szapolyai
lett a „gaz ma gyar” ar che tí pu sa, aki a köz vé le mény sze mé ben a Habs bur gok ma gyar -
or szá gi trón igé nyének leg na gyobb aka dá lya. Ezt a ver zi ót rög zí tet te Szerémi György
is a rend kí vül el lent mon dá sos meg íté lé sû, szám ta lan plety kát meg õr zõ le írá sá ban. A
csa tá ból sze ren csé sen meg me ne kült ki rály a Báta mel let ti Dunaszekcsõn pi hent
meg, ami kor Szapolyai György ne ki tá madt: „Te ki rály, bestye, tán cos ki rály, el vesz -
tet ted Ma gya ror szá got s a mi jo gun kat s az igaz sá gos íté le tet Lõ rinc her ceg bir to ká -
ra; bi zony te meg halsz” – Majd ki húz ta a kard ját, és há rom szú rás sal meg öl te, ez után
a me rény lõt Tomori tet te el láb alól, ve le pe dig Szapolyai ka to nái végeztek.18 A ki -
rály gyil kos ság le gen dá ja te hát több szá lon in dult el, Szerémi kéz ira tos mun ká ja, a
ko ra be li itá li ai kém je len té sek, né met kéz ira tos új sá gok egy aránt a for rá sok hoz tar -
toz nak. A té ma a 20. szá zad ban már a szép iro da lom ban is he lyet ka pott, Krúdy val
kö zel egy idõ ben Szomory De zsõt is meg ih let te Szapolyai és Má ria ki rály né el lent -
mon dá sos kap cso la ta. „Szapolyai: A ki rály va gyok! Má ria: A ke zed vé res...
Szapolyai: Itt fo gom le... Má ria: Me rõ vér vagy te... Szapolyai: Meg gyó nom... Má ria:
Föloldjalak?... Szapolyai: Meg ál do zom... Má ria: Meg áld ja lak? Gyónj hát... Gyónj
hát... mondd el, hogy ölsz, ki ta nult hó hér, hogy ta nul jak tõ led... mér get hogy ke -
versz... nagy Cor vint hogy öl té tek meg?... Dó zsát hogy kínoztad?... tõ rö ket hogy rej -
tesz, hogy fe ned ki kõszíveden!”19

Ezek ben a vád pont ok ban Szapolyait a for rá sok és a szak iro da lom alap ján is fel
kell men te ni. Egy sze rû en nem tu dunk olyan irat ról, amely 1526 elõtt bi zo nyí ta ná a
vaj da tö rö kök kel va ló tár gya lá sa it, és azt, hogy Ja gel ló (II.) La jos éle té re tör ne. Azt el -

7
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fo gad hat juk, hogy a ma gyar ne me si köz gon dol ko dás ban eb ben az idõ ben kü lö nö sen
je len le võ ide gen- és ezen be lül né met el le nes ség mi att so kan el tud ták vol na kép zel -
ni Szapolyait az új Hu nya di Má tyás ként, és et tõl a gon do lat tól va ló szí nû leg õ ma ga
sem ódz ko dott. Ám azt már nem ál lít hat juk, hogy ezért te võ le ge sen is ne ki állt vol na
po li ti kai szá la kat szö vö get ni. Szapolyait a Moh ács után ki ala ku ló ha tal mi vá kuum és
az elõbb em lí tett köz han gu lat emel te az or szág élé re a Ma gyar Ki rály ság la ko sa i nak
dön tõ több sé gé nek tá mo ga tá sá val. A Szapolyai el len fel ho zott jel lem hi bák nagy ré -
szét szin tén tart ha tat lan ná te szi, hogy 1527-ben Hu nya di (I.) Má tyás hoz ha son ló an
az õ tisz te le té re is val lá sos nép éne kek születtek.20

Szapolyai pi po gya sá gá hoz, gyen ge sé gé hez, asszo nyos vi sel ke dé sé hez ér de mes
még egy dol got fi gye lem be ven ni, je le sül azt, hogy ezek a vá dak szer fö lött ha son lí -
ta nak a Ja gel ló (II. Ulász ló és II. La jos el len han goz ta tot tak hoz. Er rõl a kér dés rõl né -
hány év vel ko ráb ban Oborni Te réz zel kö zö sen hossza san ír tunk, en nek summázata
azon ban idekívánkozik.21 Ulász ló és Szapolyai is egy ha gyo má nyos ké sõ kö zép ko ri
vi lág ural ko dói, és emel lett mé lyen hí võ ke resz té nyek vol tak, akik az Is ten ke gyel -
mé bõl ere dõ igaz sá got és jám bor sá got tar tot ták ve zér fo na luk nak. Tá vol állt tõ lük a
hu ma nis ták ál tal ma gasz talt vir tus és sze ren cse fel tét len hó do la ta, így elõ sze re tet tel
vál tak a ta nult hu ma nis ták céltábláivá, akik könnyen ér tel mez ték tu nya ság nak és
gyen ge ség nek az Is ten aka ra tá ba va ló be le nyug vást és a mér ték le tes élet mó dot. Még
Szapolyai el len fe lei sem ál lít hat ták pél dá ul, hogy a kör nye ze té ben fé ke vesz tett mu -
la to zás vagy egyéb er kölcs te len ség zaj lott vol na, sok kal in kább fel rót ták szá má ra az
egy há zi ak kor mány zat ba va ló beemelését.22 Mind ezek együt te sen jöt tek ka pó ra a kü -
lön bö zõ mo dern tör té net írói irány za tok nak, amelyek a hu ma nis ta kor tár sak ne ga tív
ké pét ma gu ké vá té ve áb rá zol ták Szapolyait a job bágy ság meg nyo mo rí tó já nak és a
Moh ácsért fe le lõs arisz tok ra ta elit vezéralakjának.23

A Szapolyai el le ni vá dak kö zül a leg több rõl si ke rült bi zo nyí ta ni, hogy lég bõl ka -
pot tak. A leg sú lyo sabb ról, az Osz mán Bi ro da lom mal va ló szö vet ség kö tés rõl na gyon
ne héz ilyet ál lí ta ni, hi szen a té nyek min den ki elõtt is mer tek: Szapolyai Já nos 1528
ele jén szö vet ség re lé pett Szulejmán szul tán nal, aki meg ígér te, hogy jog igé nye ér vé -
nye sí té sé ért min den ben tá mo gat ni fog ja új don sült partnerét.24 Ez a ko ránt sem egyen -
ran gú part ne ri vi szony – bár Szapolyai szá má ra egy re nyo masz tób bá vált, még is
fenn ma radt a váradi bé ke 1538-ban be kö vet ke zett meg kö té sé ig, sõt va la mi lyen for -
má ban Já nos ha lá lá ig. A szö vet ség meg kö té sé nek oka i ról a már em lí tett Barta Gá bor
mel lett töb ben, így a két vi lág há bo rú kö zött Bárdossy Lász ló, újab ban pe dig Fo dor
Pál,25 Oborni Teréz26 és a Ka sza Pé ter – Pálffy Gé za szer zõ pá ros is írt.27 Ezek alap ján
ér de mes új ból kör be jár ni ezt a kér dést.

Már a kor tár sak is ne he zen ér tet ték, hogy egy ha tár men ti har cok ban edzõ dött ka -
to ná ból lett ki rály ho gyan ju tott el a tö rö kök kel va ló szö vet ke zés gon do la tá ig. Az ese -
mé nyek re konst ru á lá sá ból azon ban ki de rül, hogy ez hosszú fo lya mat ered mé nye,
amely nek sok össze te võ je volt. Bár a ma gyar po li ti kai elit ben vol tak né há nyan, akik
már a moh ácsi csa ta elõtt fel is mer ték, hogy az or szág nak szük sé ge van az Osz mán
Bi ro da lom mal meg kö tött bé ké re, Szapolyainál en nek nin csen nyo ma. El sõ sor ban az
itá li ai és a nyu ga ti ud va rok ban meg for du ló dip lo ma ták szá má ra volt nyil ván va ló,
hogy a Por tát a nyu ga ti ki rály sá gok tel jes jo gú tag ként ke ze lik a nem zet kö zi játsz -
mák ban, és akár Fran cia or szág, akár Len gyel or szág tár gya ló part ner ként te kint rá.28

Brodarics Ist ván ró mai kö vet sé gei so rán ke let ke zett le ve le i bõl ki de rül, hogy ki fe je -
zet ten üd vö zöl te a lengyel–török bé ke kö tést, és ab ban bí zott, hogy II. La jos nak is si -
ke rül egy ha son lót te tõ alá hoz nia, vagy az or szá got si ke rül be le fog lal ni a Ja gel ló
Zsig mond len gyel ki rály ál tal ki járt szer zõ dés be. Õ ugyan is vi lá go san lát ta, hogy az
eu ró pai po li ti ká ban Ma gya ror szág nak anya gi és ka to nai se gít ség hí ján kell szem be -
néz nie egy szul tá ni had já rat tal, amely tra gi kus kö rül mé nyek kel fog járni.29 A püs pök8
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leg ko mo rabb sej té sei vál tak va ló ra a moh ácsi csa ta té ren, ami után jog gal ke se reg he -
tett az el sza lasz tott bé ke kö té sen, ám mind ezt még Habs burg Má ria ud va rá ban és
nem Szapolyai kör nye ze té ben tet te. A meg vá lasz tá sa pil la na tá ban Szapolyai ugyan -
is egy fel tét len osz mán- és né met el le nes po li ti ka leg fõbb po li ti kai le té te mé nye sé nek
szá mí tott, aki tõl hí vei egy in te ger mó don meg õr zött Ma gyar Ki rály ság nem ze ti di -
nasz ti á já nak a meg ala pí tá sát vár ták. 

Szapolyai Já nos 1527 el sõ fe lé ben még re mény ked he tett ab ban, hogy szu ve rén
ural ko dó ként ké pes úr rá len ni a ket tõs ki rály vá lasz tás okoz ta ne héz sé ge ken, ám
ural ma va ló já ban rend kí vül in ga tag ta la jon állt. Ne ki a nyu ga ti és a dé li ha tá ro kon
is si ker rel kel lett vol na helyt áll nia, mi köz ben ez elõ de i nek még sok kal jobb kö rül -
mé nyek kö zött sem si ke rült. Hi á ba ért el te hát a Szerémségben ka to nai si ke re ket,
Habs burg Fer di nánd  gon do san elõ ké szí tett nyá ri had já ra tá nak csa pá sai alatt az ural -
ma kár tya vár ként om lott össze. Az 1528. már ci u si szinai csa ta vesz tés min den ki elõtt
vi lá gos sá tet te, hogy Szapolyai egye dül még Fer di nánd dal szem ben sem ké pes meg -
vé de ni az ural mát, így min den képp szö vet sé gest kel lett ta lál nia, aki haj lan dó az õ
ma gyar or szá gi küz del mét tá mo gat ni.

Szapolyai eb ben a hely zet ben kö ve te ket kül dött az összes je len tõ sebb ke resz tény
ki rá lyi ud var ba, ked ve zõ vá laszt azon ban se hon nan nem ka pott. Ezért nem ma radt
más vá lasz tá sa, mint hogy a nyu ga ti dip lo má ci á ban már amúgy is gya kor lat tá vált
mó don Isz tam bul ban pró bál jon meg tá mo ga tást sze rez ni. A tár gya lá sok kal meg bí -
zott Hyeronimus Łaski si ker rel tel je sí tet te a megbizatást, és rend kí vül ked ve zõ fel té -
te le ket tu dott ura szá má ra ki al kud ni. A szer zõ dés szö ve gé bõl úgy tû nik, hogy két
egyen ran gú fél lé pett egy más sal szö vet ség re, eb ben sem adó ról, sem meg hó do lás ról
nem esett szó, de min den ki szá má ra nyil ván va ló volt, hogy az ele fánt és egér szö vet -
sé ge köt te tett meg. Hí ve i nek ek kor tól az zal kel lett szem be néz nie, hogy egy olyan ki -
rály mel lett tar ta nak ki, aki csak hat ha tós osz mán tá mo ga tás sal lesz ké pes vissza sze -
rez ni és meg tar ta ni a ha tal mát. Mind ez azon ban ek kor már má sod la gos szem pont a
ma gyar ne me si elit egy ré sze szá má ra, akik kö zött a sok ku darc ha tá sá ra ki ala kult az
a fel is me rés, hogy Ma gya ror szá got fegy ver rel nem le het meg vé de ni a tö rök tõl, tár -
gyal ni kell, és ha szük sé ges, en ged mé nye ket ten ni. Mi vel va ló já ban a
magyar–oszmán fegy ver szü ne tek ek kor már hosszú múlt ra te kin tet tek vissza, és a
ha zai dip lo má cia a 15. szá zad ban, pél dá ul Má tyás alatt jó val prag ma ti ku sab ban állt
eh hez a kér dés hez, Szapolyai több ve szélyt lá tott a há bo rú foly ta tá sá ban, mint a bé -
ke meg kö té sé ben. Rá jött ar ra, hogy nem le het meg vé de ni az or szá got sem Fer di nánd -
tól, sem Szulejmántól, de az elõb bi vel va ló ki egye zés még a tö rö kök kel va ló szö vet -
ség nél is le he tet le nebb vál lal ko zás nak tûnt. Szá má ra a fe le lõs po li ti ka így csak is a
Por tá val kö tött bár mi ne mû meg ál la po dás, il let ve bé ke le het. Bár Szerémi fel ve ti,
hogy Szapolyai még a tö rö kök meg té rí té sé ben is hitt „Ó ha az is ten ve lem tar ta na és
meg hall gat ná sza va i mat, bi zony mon dom, hogy a tö rök tõl sok jót tud nék ki esz kö zöl -
ni, s vé gül a ke resz tény hit re ve zet ném õket”30 – mond ta ál lí tó lag, de az ed di gi tet tei
egy re á li sabb gon dol ko dá sú po li ti kust sej tet nek. Szapolyai va ló já ban az el sõ ko ro nás
kép vi se lõ je lett an nak a tö rök pár ti po li ti ká nak, amely fel is mer te a kény sze rû be hó -
do lás elõ nye it, és az õ nyom do ka in ha ladt az er dé lyi fe je del mek egész gar ma dá ja
Báthori Ist ván tól kezd ve egé szen Apa fi Mi há lyig. Szapolyai te hát eb ben a te kin tet -
ben re ál po li ti kus volt, aki fel is mer te a hely ze tet, és en nek meg fe le lõ en cse le ke dett.
Szapolyai dön té se va ló já ban az egész or szá got le ve gõ vé tel hez jut tat ta, hi szen ural -
ma fenn tar tá sá ra más mód nem volt, tá vo zá sa azon ban azon na li so ro za tos szul tá ni
had já ra to kat ered mé nye zett vol na, mert az osz mán po li ti ka szá má ra el vi sel he tet len
lett vol na egy Habs burg-be ren dez ke dés a Ma gyar Ki rály ság egész te rü le tén. Bár a két
ki rály hí vei kö zött ki rob ba nó pol gár há bo rú így is mér he tet len szen ve dést oko zott,
még is a ki seb bik rosszat je len tet te az elõbb em lí tett osz mán had já rat ok kal szem ben.
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Az 1529., majd az 1532. évi szul tá ni had já rat so ka kat meg ré mí tett, ma ga
Szapolyai is érez te a szul tá ni szö vet ség egy re szo ro sabb csáp ja it, Lodovico Gritti ma -
gyar or szá gi meg je le né se, Eszék vá rá nak osz mán ki épí té se ag go da lom mal töl töt te el.31

En nek el le né re a kö vet ke zõ évek ben is szem elõtt tar tot ta, hogy Fer di nánd dal csak
olyan fel té te lek kö zött tár gyal hat és köt het bé két, „me lye ket a szul tán is el tud fo gad -
ni, más kü lön ben ma gunk és el len fe le ink nyil ván va ló pusz tu lá sá val kell szem be néz -
nünk. […] Egye dül ezt a célt kell szem elõtt tar ta nunk, kü lön ben vé günk van, ha
száz szor bé két kö tünk is. […] Mi ó ta a fel sé ges La jos ki rály meg halt, min dig is erõs
meg gyõ zõ dé sem volt, hogy Ma gyar or szág csak is a tö rök ba rát sá ga ré vén ma rad hat
fenn.”32 Szapolyai jól lát ta, hogy az adott vi szo nyok kö zött a tö rö kö ket le gyõz ni nem
le he tett, er re sem Fer di nánd nak, sem kü lön ne ki, sem együt te sen nem volt meg a
kel lõ ere jük. Így nem volt más meg ol dás, mint ki egyez ni a Por tá val és ez ál tal meg -
pró bál ni el ke rül ni az újabb és újabb por tyá kat és had já ra to kat. Az el kép ze lés ben volt
lo gi ka, hi szen már ko ráb ban is kiderült, hogy az osz mán se re gek a ne kik en ge del -
mes ke dõ te rü le te ket meg kí mél ték, és in kább a Fer di nánd hoz hú zó bir to ko sok ja va it
pusz tí tot ták. 

Szapolyai és kör nye ze te jól tud ta, hogy a ko ra be li szul tá ni had se reg gel nem ve -
he tik fel a har cot, tud ták ró la, hogy ren de sen fel van  sze rel ve, és a gya kor lott ka to -
nák nyu ga ti sors tár sa ik kal szem ben idõ ben meg kap ják a fi ze té sü ket. Egy 1529 no -
vem be ré ben ké szült le ve lé ben Brodarics azt ír ja, hogy „ha te hát a fel sé ges cseh ki -
rály ab ban bí zik, hogy le gyõz he ti eze ket vagy akár csak el len áll hat ne kik, ala po san
té ved. Meg le het […] okoz hat né mi kárt en nek a sze ren csét len ha zá nak, de az csak
ar ra lesz jó, hogy is mét ki hív ja ma ga el len ezt a ha tal mas fejedelmet.”33 Az Osz mán
Bi ro da lom szin te kor lát lan anya gi és em be ri erõ for rá sai mi att olyan had se re get ké -
pes ki ál lí ta ni, ami vel szem ben Fer di nánd egy sze rû en nem tud meg fe le lõ erõt fel mu -
tat ni, és a Ma gyar Ki rály ság meg szer zé sé re irá nyu ló ak ci ói csak újabb és újabb bün -
te tõ ex pe dí ci ó kat ered mé nyez nek, ame lyek so rán az egész or szág el pusz tul.

Szapolyai dip lo ma tái ezért sok szor si ker ként ál lí tot ták be a tö rö kök kel kö tött szö -
vet sé get, amely nél kül a szul tán csa pa tai már a töb bi ke resz tény ki rály ság te rü le tén
gá zol ná nak. 

Mind ezek el le né re egy ál ta lán nem ál lít hat juk, hogy Szapolyai szá má ra könnyû
lett vol na ez a dön tés. So kat té pe lõ dött, mi e lõtt el in dí tot ta vol na kö ve tét a szul tán -
hoz. A Verancsics-évkönyv ta nú sá ga sze rint gond já ban a Bib li á hoz for dult ta ná csért,
és „az evangéliomból meglátatá, hogy ha az te re ket se gít sé gül híhatja. Az cse ri ba rá -
tok azt le lik az evangéliomba, hogy az ki ve le jót tíszen, az az õ atyjafia.”34 Ezt az ál -
lí tást alá tá maszt ja az a Ka sza Pé ter ál tal ta lált le vél, amely ben Brodarics Ist ván
Nádasdy Ta más nak Je re mi ás pró fé ta köny vét aján lot ta tanulmányozni.35 Eb ben az Úr
fi gyel mez te ti Iz ra el né pét: „És most én oda adom mind e föl de ket Nabukodonozor-
nak, a ba bi lo ni ki rály nak, az én szol gám nak ke zé be; sõt a me zei ál la to kat is né ki
adom, hogy né ki szol gál ja nak. És né ki és az õ fi á nak és uno ká já nak szol gál min den
nem zet mind ad dig, míg el nem jõ az õ föl dé nek is ide je, és szol gál nak né ki sok nem -
ze tek és nagy ki rá lyok. Azt a nem ze tet és azt az or szá got pe dig, a mely nem szol gál
né ki, Nabukodonozornak, a ba bi lo ni ki rály nak, és a ki nem te szi nya kát a ba bi lo ni
ki rály jár má ba, fegy ver rel és éh ség gel és dög ha lál lal ve rem meg azt a nem ze tet, azt
mond ja az Úr, míg len ki ir tom õket az õ ke zé vel. […] Azt a nem ze tet pe dig, a mely
nya ká ra ve szi a ba bi lo ni ki rály jár mát és szol gál né ki, az õ föl dé ben ha gyom, azt
mond ja az Úr, és míveli azt és la ko zik benne.”36 Iz ra el te hát csak ak kor ma rad ha tott
fenn, ha el fo gad ta a gyû lölt des po ta jár mát, és szol gált ne ki, ahogy Brodarics sze rint
is az Ma gyar or szág egyet len esé lye, hogy szol gál jon a ma ga babilóni ki rá lyá nak, az -
az Szulejmánnak.
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Az 1532. évi szul tá ni had já rat pusz tí tá sa sok em bert ki áb rán dí tott a Szapolyai ál -
tal val lott po li ti ká ból. Ma ga Já nos ki rály is fel is mer te, hogy örök ké nem tart ha tó fenn
ez az ál la pot, az ál lan dó pol gár há bo rú le gyen gí ti, az egy re kö ze lebb me rész ke dõ ha -
tal mas fe ne vad pe dig a vé gén egy szem pil lan tás alatt el nye li a le gyen gült or szá got.
Ez fel gyor sí tot ta a Fer di nánd és Szapolyai kö zöt ti tár gya lá so kat, ám ezek sem feled-
hetették ve le azt, hogy az or szág jö võ jé nek iga zi zá lo ga a szul tán ma ga tar tá sa. A sors
fur csa fin to ra, hogy Já nos ha lá lá nak pil la na tá ban, majd az azt kö ve tõ szul tá ni had -
já rat so rán úgy tûnt, hogy a tö rök ba rát po li ti ká nak nin csen jö võ je, Szulejmán az
egész or szág to tá lis meg szál lá sá ra tö rek szik. Alig telt el azon ban pár hét, va la hol a
szul tán Bu da alat ti sát rá ban Szulejmán szá má ra nyil ván va ló vá vált, hogy nem nél -
kü löz he ti a ma gya rok kö zöt ti hí ve i nek tá mo ga tá sát, és el ren del te a ke le ti Ma gyar Ki -
rály ság létrtejöttét, mely bõl pár év ti zed del ké sõbb meg szü le tett a Szapolyai po li ti ká -
ját foly ta tó Er dé lyi Fe je de lem ség.

Csak gya ní tom, hogy Szapolyai tisz tá ban volt tet te i nek kö vet kez mé nye i vel, és
ab ban bí zott, hogy tet tei ké sõbb ér tel met nyer nek a kül vi lág elõtt. Ar ra va ló szí nû -
leg nem gon dolt, hogy a Habs burg-pro pa gan dá nak kö szön he tõ en jó val több elõ í té -
let ra kó dik a ne vé re, mint amennyit õ maga el fo gad ha tó nak vél. Öt száz év táv la tá -
ból vi lá go san lát szik, hogy az el le ne fel ho zott vá dak nem áll ják meg a he lyü ket, tet -
te it nem hol mi szü le té sé bõl vagy ne vel te té sé bõl fa ka dó jel lem hi ba, ha nem na gyon
is ra ci o ná lis hely zet fel is me rés irá nyí tot ta. En nek he lyes sé gé vel ter mé sze te sen le het
és kell is vi tat koz ni, ám azt nem le het tõ le el vi tat ni, hogy aki nek Hu nya di Má tyás
volt a pél da ké pe, majd a szul tán sát rá ban kel lett kéz csók ra meg je len nie sze re tett
ha zá já ért, an nak szá má ra az ural ko dás el sõ sor ban szol gá la tot, servitiumot és nem a
hu ma nis ta tör té net írók dicséretének kol du lá sát je len tet te. Ezt pe dig min den képp il -
lik ér té kel ni.
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