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A magyar uralkodó családok házasságkötései ékes bizonyítékai a keresztény 
Európa összetartozásának. Uralkodóink házassági politikája az európai 
normák szerint alakult az évszázadok során. 

Az európai királyi családok egyik legjelesebbike a XIV. század 
végétől a XVI. század végéig a litván-lengyel Jagelló dinasztia volt. A 
Jagellók tekintélyét és legitimitását senki sem vonta kétségbe. Bevett szokás 
szerint elvárható volt egy lengyel királytól, hogy valamelyik uralkodó 
család leányával házasodjon. Krakkóban 1512-ben mégsem ez történt. 
Jagelló Zsigmond lengyel király, uralkodásának hatodik évében feleségül 
vette Szapolyai Borbálát, egy magyar főúri kisasszonyt.1 

A Szapolyai család nem dicsekedhetett nagy múltú, történelmi 
szerepet játszó elődökkel. A szerény vagyonú horvátországi kisnemesi 
família a Hunyadiaknak köszönhette felemelkedését. Mátyás király 
támogatta a Szapolyaiakat a tekintélyes magyar arisztokratákkal szemben, 
elvárva ezért cserébe tőlük politikája odaadó támogatását.2 

A Jagellók magyarországi országlása idején a Szapolyai család 
birtokainak nagyságát csak Corvin János herceg jószágainak mérete múlta 
fölül. A Szapolyaiak vagyonuk, országos méltóságaik és családi 
kapcsolataik révén befolyásuk alatt tarthatták a Felvidéket, Erdélyt és 

1 Nagy Iván: Magyarország családi címerekkel és nemzedékrendi táblákkal, Pest 1863, X., 
486-491. o. A magyar történetírás ezt a történelmi nevet jobbára Szapolyai formában 
használja, a továbbiakban én is kapcsolódom ezen névhasználathoz. A család „de Zapolya" 
formában is használta a nevét, s ebben a névalakban szerepel a különböző szláv nyelvek 
történeti irodalmában. Kubinyi András kutatásai alapján föltételezhető, hogy a Szapolyai-
família rokoni kapcsolatban állt a Hunyadi - Szilágyi családokkal, de ez egyértelműen még 
nem bizonyított tény. 
2 Nagy Iván: i. m., 489. o. - Szapolyai Imre 1459-től az összes sókamarák grófja; 1464-től 
horvát-tót-dalmát bán; 1486-87, haláláig nádor. (Felesége: pelsőczi Bebek Orsolya.) -
Szapolyai István 1471-től vitézkedett Mátyás király hadaiban; 1489 Bécs város 
főkapitánya, Ausztria kormányzója; 1490-től (vagy 1492-től) nádor haláláig, 1499-ig. 
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Sziléziát is.3 Szapolyai István, Magyarország nádora (1492-1499), a XV. 
század 80-as éveiben feleségül vette a sziléziai, tescheni hercegnőt, 
Hedviget. A tescheni hercegek a lengyel Piast uralkodócsalád oldalági 
rokonai voltak. A Szapolyai család tekintélyét emelte ez a házasság, de a 
tescheni hercegek is elégedettek voltak vagyonos, újdonsült rokonaikkal.4 A 
XV. századi Magyarországon a híres Garai családban volt található egy 
sziléziai hercegnő, Alexandra, mint Garai László nádor hitvese. 

Hedvig hercegnő testvérbátyja, Kázmér tescheni herceg, húga 
féijhezmenetele idején Szilézia helytartója volt. Tescheni Kázmér az 
úgynevezett cseh párthoz tartozott Sziléziában, ami inkább cseh-német 
irányt jelentett a politika szemszögéből, a magyar-lengyel orientációval 
szemben. II. Ulászló magyar és cseh király, hivatkozva az olmützi békére5 

és a huszita háborúkra, megpróbálta a magyar érdekeket erősíteni a cseh 
érdekszférával szemben. 

Tescheni Kázmér és Kolowrat cseh kancellár azon dolgoztak, hogy a 
cseh korona Habsburg-párti érdekei érvényesüljenek Sziléziában. A sziléziai 
urak és a király ellentétei Szapolyai István nádor halála után éleződtek ki. 
Tescheni Kázmér és Kolowrat még rablóbandákat is felbéreltek érdekeik 
támogatására, politikai ellenfeleik gyöngítésére.6 A király, Jagelló II. 
Ulászló ekkor már kénytelen volt határozott lépéseket tenni ellenük. 

A magyar orientáció erősítésére először is leváltották Tescheni 
Kázmért a helytartói méltóságából, s utódjául a király Jagelló Zsigmond 
királyi herceget nevezte ki. Zsigmond herceg 1502-től foglalkozott Szilézia 
ügyeivel. Magyarországról irányította sziléziai birtokait, amelyeket 
bátyjától, a magyar és cseh királytól kapott; természetesen szem előtt tartott 
a Jagelló dinasztikus érdekeket és a magyarok javára igyekezett 

3 Barta Gábor: A mohácsi csatától a sztambuli egyezményig. I. János király története 
(kandidátusi értekezés, 1983), MTA Kézirattár. A szerző alapos ismertetést közöl a 
Szapolyai-birtokok nagyságáról és a Szapolyaiak rokoni kapcsolatairól. 
4 Nowogrodski, Stanislaw: Rzqdy Zymunta Jagiellonczyka na Slqsku i w Luzycach (1499-
1506), Krakow 1937, 6-7. o. 1. A tárgyalt időszakban a cseh politikai orientáltság igen erős 
volt. Podiebrad György néhai cseh király gyermekei is Sziléziában éltek, birtokaikon. - E. 
Kovács Péter: Matthias Corvinus, Budapest 1990, 23-24. o. E szerző föltételezése szerint is 
rokoni kapcsolat állt fönn a Szapolyai és a Hunyadi család között, s bár érvelése nem 
egészen meggyőző, de mindenesetre figyelemreméltó. 
5 Hóman Bálint - Szekfíí Gyula: Magyar történet, II. köt., Budapest 1942, 536. o. 
6 Klose Salamon von Breslau: Dokumentierte Geschichte und Beschreibung, Breslau 1780, 
t. III., 495-971.0. 
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ellensúlyozni a cseh befolyást.7 

Szilézia kormányzásában vezető helye volt a boroszlói püspöknek is. 
A boroszlói püspöki székben Róth János, még a néhai Mátyás király híve 
ült, de idős korára való tekintettel időszerűvé vált egy koadjutor kinevezése 
is. Tescheni Kázmér herceg Frigyes nevű fiának szánta a püspöki széket, de 
miután annak elnyerésében a Thurzók is érdekeltek voltak, így a király őket 
támogatta. Thurzó János, a neves humanista 1502-ben meg is szerezte a 
koadjutorságot, s később (1506-tól, Róth János püspök halála után) a 
püspöki széket.8 

Tescheni Hedvig hercegnő, aki 1499-ben megözvegyült, mint a 
magyar nádor özvegye, gyermekei jövőjének egyengetésén fáradozott. Jelen 
volt az udvari eseményeken: Budán, 1502-ben a királyi esküvőn és a 
királyné koronázásán is, Jagelló Zsigmonddal együtt, 1503-ban pedig a kis 
Jagelló Anna keresztelőjén mint keresztanya vehetett részt.9 Legidősebb fia, 
János számára megkérte a kis királyleány kezét, ám sikertelenül. György fia 
részére viszont Corvin János herceg és Frangepán Beatrix, Erzsébet nevű 
kislányának a kezét próbálta elnyerni. A tervbevett házasságot csak azért 
nem lehetett realizálni, mivel a kislány még gyermekkorában elhunyt.10 

Tescheni Hedvig és Szapolyai István nádor leánya, Szapolyai 
Borbála, 1494-95 körül születhetett. Édesapja, a nádor 1499-ben halt meg, s 
a kisleány neveltetése teljesen édesanyjára maradt. Borbála Trencsénben 
nevelkedett, természetesen - a kor szokásainak megfelelően - erősen 
vallásos szellemben, amint erről későbbi életvitele is tanúskodik.11 

Jagelló Zsigmond herceg gyakran megfordult Trencsénben utazásai 
során, s így feltételezhetően ismerte gyermeklányként későbbi feleségét. 
Természetesen a királyi házasságkötéseknek elsődlegesen politikai okaik 
voltak: így volt ez Jagelló Zsigmond és Szapolyai Borbála házassága 
esetében is.12 

Zsigmond király nem volt ugyan házasember, de nem is élt 

7 Nowogrodski: i. m., 74-751. o. 
8 Wenzel Gusztáv: „Thurzó Zsigmond, János, Szaniszló és Ferenc; négy egykorú püspök a 
bethlenfalvi Thurzó családból (1497-1540)", Értekezések a történelemtudományok köréből 
VII. 9 (1878) 
9 Hóman - Szekfu: i. m. 579. o. 
10 Szilágyi Sándor: A magyar nemzet története, IV. köt., Budapest 1896, 376. o. 
" Wyczanski Andrzej: Zygmunt Stary, Warszawa 1985, 7. o. 
12 Pawinski Adolf: Mlode lata Zygmunta Starego, Warszawa 1893, 220-232. o. A szerző 
közli Zsigmond herceg teljes itineráriumát. 
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önmegtartóztató magányos életet, egészen negyvenöt éves koráig. 
Ismeretes, hogy huszonéves korától kezdve állandó élettársi kapcsolatot 
tartott fenn egy Katherina Telnicerin nevű morva polgárlánnyal. Katherina 
állandó társa volt, akit Magyarországra is magával hozott, amikor 1499 és 
1505 között itt vendégeskedett, testvére, a magyar király meghívására.13 

Föltételezhető, hogy ez az élettársi kapcsolat kiegyensúlyozott és mindkét 
fél részére megfelelő volt. Zsigmond hercegről nem keringtek udvari 
pletykák sem Budán, sem Krakkóban, s a herceg számadáskönyvében 
gyakran szerepelt Katherina neve kisebb-nagyobb összegekkel.14 Ebből az 
élettársi viszonyból három gyermek is született. Egy fiú, János, litván 
herceg, akit apja egyházi pályára szánt, és a későbbiekben is egyengette 
életútját, vilnai, majd poznani püspök lett, de viszonylag fiatalon meghalt. A 
két leánygyermek, Regina és Katherina valószínűleg Budán születtek, majd 
felnövekedvén lengyel főnemesek feleségei lettek.15 

Jagelló Zsigmond herceg, a későbbi lengyel király, a legkisebb 
Jagelló-fiú volt a családban, és birtok nélkül maradt. Eleinte testvéreitől: 
legidősebb bátyjától, Ulászló magyar és cseh királytól, illetve az egymást a 
lengyel trónon követő bátyjaitól várta anyagi helyzetének rendezését. 
Harminchárom esztendős korában kapta meg az első önálló birtokadományt 
II. Ulászló magyar és cseh királytól: Glogau majd Troppau hercegségét, 
Sziléziában.16 

Glogau hercegségét hivatalosan egy 1500. szeptember 4-én kiállított 
adománylevélben kapta meg Zsigmond. A birtokadományról szóló 
dokumentumot Bakócz Tamás esztergomi érsek kancelláriája állította ki.17 

Troppau hercegsége Corvin János tulajdonában volt, aki csak úgy volt 
hajlandó lemondani birtokáról, ha a király, II. Ulászló, kinevezi őt horvát-
szlavón bánná. Dengelegi Pongrác bán halála után, 1501 nyarán lehetővé 
vált Corvin János kérésének teljesítése, így került Jagelló Zsigmondhoz 
Troppau.18 

13 Wyczanski: i. m. 6-7. o. 
14 Pawinski: i. m. 160-166. o. 
15 Pociecha, Wojciech: Królowa Bona (1491-155,. Czasy i ludzie Odrodzenia, I-IV. köt., 
Poznan 1949-1988, 20. o. 
16 Nowogrodczky: i. m., 20. o. - XII. köt., Troppau (Opava), 1501, 1. o.; Dogiel: Codex 
diplomaticus Poloniae, I. köt., 546-548. o.; Eans, F.: Das Oppoland oder der Troppauer 
Kreis, Wien 1835, 90. o. 
17 Novogrodczki: i. m. 15. o. „ 
18 A Glogau és Troppau hercegségek Jagelló Zsigmondnak történő adományozására 
vonatkozó eredeti dokumentumok elvesztek, viszont másolatok maradtak, melyekre már a 
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Zsigmond, mint sziléziai herceg, halasztgatta a házasságát, amit 
végül is trónra kerülése tett elengedhetetlenül szükségessé. Mégis, teljes 
három évi csend után, a lengyel országgyűlésnek kellett foglalkoznia az 
uralkodó házassági kötelezettségeivel, és felszólítani a királyt, hogy 
rendezze magánéletét.19 Tulajdonképpen arról volt szó, hogy a király nem 
tudott lemondani hűséges élettársáról, Katherina Telnicerinről, 
gyermekeinek anyjáról. Ám a királynak végül be kellett látnia, hogy az 
országnagyoknak igazuk van, amikor törvényes feleséget és királynét, s a 
későbbiekben törvényes utódokat kívánnak az országnak. Zsigmond 
elhatározta, hogy mindenekelőtt Katherinát megfelelő módon férjhez adja. 
A király kérésére az ország tárnokmestere, Andrzej Koscielecki vállalta, 
hogy feleségül veszi Katherinát. A tárnokmester, Koscielecki 1509-ben tett 
eleget királya kívánságának, amivel kivívta Zsigmond elismerését, de 
magára vonta saját családjának haragját: olyannyira, hogy testvérei, 
tiltakozásuk jeléül, a szenátus üléséről is ünnepélyesen kivonultak, amikor 
bátyjuk, a tárnokmester ott megjelent.20 De Katherinát is rá kellett beszélni 
erre a házasságra: az udvari pletykák szerint, amikor megtudta, hogy királyi 
élettársát el kell hagynia, bosszúból botrányos „szerelmi" ügyekbe 
keveredett az udvar több tagjával.21 Mivel az államérdek azt kívánta, hogy 
Katherina ne legyen tovább a király mellett, így kapóra jöttek ezek a 
pletykák is; jóllehet bizonyítani senki nem tudott semmit. 

A lengyel király ebben a helyzetben jobbnak látta sürgősen hadba 
vonulni, elhagyni Krakkót és Katherinát, s megvárni, amíg a kedélyek 
lecsillapodnak. A kiélesedő lengyel-moldovai ellentét okot adott a 
távolmaradásra, s így csak két év múlva, 1511 -ben került ismét terítékre a 
király házassági ügye. Ekkor már konkrétan a magyar Szapolyai Borbálával 
kötendő házassági tervek szövögetésével foglalkozott a király és környezete. 

Az 151 l-es év fordulópont volt a lengyel-magyar politikai 
kapcsolatokban. A lengyelek számára meghatározó lengyel-porosz 

XIX. század második felétől hivatkoznak a szerzők. - Lásd Wien, Nationalbibliothek, Hs. 
Ser. Nova 45., 1. fol. 45 r. - kézzel írott krónikát tartalmaz (1498. évnél). Boroszlóban 
(Wroclaw) a II. világháború előtt szintén volt egy másolt példány, de ez elveszett. Erre a 
példányra hivatkozott L. Gol?biowki: Drzieje Polski za panowania Kazimierza, Jana 
Olbrachta i Aleksandra, III., Warszawa 1848, 433. és 94. j. 
' ' Przezdiescki, Adolf: Jagiellonkipolskie w XVI. wieku, Kraków 1868-1878.1. kőt., 6-7. o. 
í0 Acta Tomiciana. I-II. kőt., 12-13. o. 
21 Ossolinski J. M.: „História mlodosci Zigmunta I.", Czasopismo naukowelm. Ossoll, VII., 
1834, 270. o. 
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konfliktusban a magyarok, a Habsburgokhoz hasonlóan, támogatták a 
poroszokat a lengyelek ellen. A magyar udvarban jelentős volt a Habsburg-
pártiak aránya, sőt maga a király is híve volt a császárral való 
együttműködésnek, éppen a Szapolyai-párttal szemben.22 A Szent Liga 
azonban 1511-ben már komoly belső konfliktusokkal küzdött, s ezek 
elvonták Miksa császár figyelmét a lengyel-porosz ügyektől. A lengyel 
király megragadta a lehetőséget, hogy a Habsburg-ellenes Szapolyai-párttal 
szövetkezzen érdekei védelmében. 

A lengyel király és Szapolyai Borbála házasságának politikai 
indítékait a történetírók különbözőképpen magyarázták. A régebbi lengyel 
történetírás véleménye az volt, hogy Zsigmond erősíteni kívánta bátyja 
trónját ezzel a házassággal.23 Ezt az állítást erősíti, hogy Zsigmond, még 
herceg korában, 1505-ben, a magyar országgyűlésen fölvállalta a békítő 
szerepkörét királyi testvére és a Szapolyai párt között, s ezt a későbbiekben 
is gyakorolta, ami levelezéséből is kiderül. Egyértelműen úgy tűnik, hogy 
valóban erősíteni kívánta a Jagelló érdekeket ezzel a házassággal. Zsigmond 
valószínűleg értesült azokról a titkos tárgyalásokról, amelyeket bátyja és 
Habsburg Miksa folytatott már évek óta, a királyi és császári gyermekek 
összeházasításának érdekében. 

A XX. század lengyel történetírás két neves kutatója, Wojciech 
Pociecha24 és Krzysztof Baczkowski25 úgy vélik, hogy Zsigmond király 
házasságával a Szapolyai-pártot kívánta támogatni, nem pedig politikai 
helyzetét javítani. Ezt az állítást megerősíti az 1512-ből származó Jagelló-
Szapolyai titkos szerződés, amely csak a XX. század 30-as éveitől vált 
ismertté egy véletlen folytán. 

A két nézet nem zárja ki egymást, s föltételezhetően mindkettő 
igazolható, mivel mindkét megközelítés a lengyel érdekek védelmét célozta. 

A politikai érdekek mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
lengyel gazdasági célokat sem. A lengyeleknek komoly hasznot hozó 
magyar-lengyel kereskedelem erősen kapcsolódott azokhoz a magyar 
területekhez, amelyek a Szapolyai-Thurzó érdekszférába estek. 

22 Hermann Zsuzsanna: Az 1515. évi Habsburg-Jagelló szerződés. Adalékok a Habsburgok 
magyarországi uralmának előkészítéséhez, Budapest 1961, 42-43. o. 
23 Acta Tomiciana, II. Nr. 1. (Commentarius); 1.1. - Stanislaw Górski, az Acta Tomiciana 
első értelmezője így látta. 
24 Pociecha, Wojciech: Królowa Bona (1494-1557). Czasy i Htdzie edrodzienia, I-IV. 
25 Baczkowski, Krzysztof: Zjazd Wiedeúskie 1515, Warszawa 1975. 
26 Pociecha: i. m., IV. köt. 
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Mindenekelőtt a magyar feketeréz Visztulán történő szállítására, illetve a 
nyersréz lengyelországi kohósítására kell gondolnunk, ami komoly hasznot 
jelentett.27 

A Jagelló-Szapolyai házassági tárgyalások eredményeképp a felek 
1511-ben megállapodtak a menyasszony hozományában. Szapolyai Borbála 
hozománya százezer körmöci aranyat tett ki. Egy összegben ennyi pénz igen 
nagy summa volt, s még egy Habsburg hercegkisasszony hozománya sem 
volt ennél nagyobb.28 A lengyel kincstár éppen kongott az ürességtől, ami 
ugyan már korábban is gyakran megesett, de Zsigmond király országlására 
nem ez volt a jellemző. A háborúk azonban Zsigmondnak is sokba kerültek. 
Lengyelország 1505-1508-ban hadat viselt a Moszkvai Nagyfejedelemség 
ellen, majd 1509-1510-ben Moldovával háborúzott.29 Állandó politikai 
csatározásokat kellett folytatni jogai érvényesítéséért a Német Lovagrenddel 
is, így nem csoda, ha 1511-ben Krakkóban jó hozományra vadászva 
szövögették a lengyel király házassági terveit. 

Piotrkówban volt 1511. január-februáijában a lengyel országgyűlés. 
A tanácskozás lényeges személyi változásokat eredményezett a lengyel 
vezetésben. Az ország kancellárja, Jan Laski gnieznói hercegprímás lett, 
alkancellár pedig Krzysztof Szydlowiecki, a király gyermekkori testi-lelki 
jóbarátja. 

A magyar történetírásban elsőként Engel Frigyes vetette föl annak a 
lehetőségét,30 hogy éppen Szydlowiecki pártfogolta a Szapolyaiakat a 
lengyel királynál. 1 Hiányoznak ugyan az erre vonatkozó dokumentumok, s 
csak mint feltételezés fogadható el mindez, de ismerve Krzysztof 
Szydlowiecki életútját, a föltételezés nagyonis valószínű. Szydlowiecki kora 
gyermeke volt, s nem vetette meg a pénzt; a későbbiekben pedig egyidőben 
volt a Habsburg-császár és a lengyel király „zsoldján". Politikai pályája 
kezdetén miért ne lehetett volna a Szapolyaiak bizalmasa is, megfelelő 
honoráriumért? Szydlowieckinek nem lehetett nehéz meggyőzni királyát a 
Szapolyai Borbálával kötendő házasság helyességéről, viszont számítania 
kellett a magyar udvar ellenállására, ami ti. a magyarországi Habsburg-

27 Paulinyi Oszkár: „Johann Thurzó, Bischof von Breslau", in Breslau, schlesische 
Lebensbilder, 1931, 9-25. o. 
28 Kieszkowski, Jan: Kanclerz Krzysztof Szydlowiecki, Poznan 1912,1. köt. 175. o. 
29 Uo., 180. o. 
30 Engel János-Keresztély: Geschichte des Ungarischen Reiches, Wien 1813, III. köt. 136. 
o. A lengyel történetírás erre hivatkozva ezt valószínűnek tartja, mind a mai napig. 
31 V.ö. még Hermann: i. m. 43. o. 
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pártot jelentette, Szathmári György kancellárral az élén.32 E tény Zsigmond 
királyt taktikázásra kényszerítette. Igyekezett rávenni bátyját, Ulászlót, hogy 
magától ajánlja föl neki házastársul Szapolyai Borbálát. 

Zsigmond király a kényes missziót egy régi barátjára, Sziléziából 
ismert és kedvelt ivócimborájára, Piotr Tomicki krakkói föesperesre bízta. A 
lengyel országgyűlés ülései alatt II. Ulászló magyar és cseh király és kisfia 
(a későbbi II. Lajos) Sziléziában vendégeskedtek, ahol vendéglátójuk a 
boroszlói püspök, Thurzó János volt. (Előzőleg Prágában a két Thurzó-
testvér, Szaniszló olmützi és János boroszlói püspökök cseh királlyá 
koronázták a gyermek Lajost.) Ulászló és Lajos 1511. január 25-én érkeztek 
kíséretükkel Boroszlóba, ahol majdnem két hónapot töltöttek, hogy fogadják 
a sziléziai rendek hübéresküjét, amit Ulászló mint magyar király kívánt 
tőlük. A sziléziai rendek azonban kéthavi ülésezés dacára sem tettek eleget 
királyuk e kérésének, ami a cseh párt politikai erejét bizonyítja. A király és 
kísérete így dolgavégezetlenül utazott Neissébe, ahol a boroszlói püspök 
nyári rezidenciája volt, s úgy remélték az előzetes ígéretek alapján, hogy ott 
találkozhat a két koronás testvér, Zsigmond és Ulászló. Ez a találkozó 
azonban meghiúsult, a mai napig nem tudni pontosan, hogy miért. 

Föltehetően a porosz ügyek aggasztották a lengyel királyt. 
Sziléziában csatlakozott Ulászlóhoz Brandenburgi György, mint Jagelló 
unokatestvér, hivatkozva a közeli Jagelló-rokonságra; ténylegesen viszont a 
könnyen befolyásolható Ulászlót volt hivatva megnyerni a német lovagrend 
érdekeinek.33 Zsigmond maga helyett Tomickit küldte Sziléziába bátyjához. 
Boroszlóban fogadta az uralkodó a lengyel követet, aki a török, a moldovai, 
valamint a magyar-lengyel határkérdések elintézésére kapott instrukciót 
királyától.34 Tomicki küldetésének titkos része viszont a Szapolyai 
Borbálával történő házasságra vonatkozott.35 A háttérben működött a 
Szapolyaiak „beépített" embere is, Hammel Mihály, aki udvari orvos és II. 
Ulászló gyóntatója is volt. Tomicki és Hammel, az egyik érvekkel, a másik 
az érzelmekre hatva, végülis elérték céljukat. Különösen Hammel 
tisztelendő fáradozott sokat az ügyben, mert csak az év vége felé 
jelentkeztek Krakkóban a magyar király követei: nevezetesen Hammel 

3 2 AT., I . 159. o. 
33 AT., I. Nr. 205, 153-163. o.; Nr. 207, 166-167. o.; Nr. 208,J67-168. o. 
34 Baczkowski, Krzysztof: Zjazd wiedenski 1515, Warszawa 1975, 75. o. 
35 AT, II., Nr. 3-4. o. 
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Mihály és Kázmér tescheni herceg.36 November végén került sor a végleges 
elöntésre a lengyel udvarban.37 Zsigmond király a nyári hónapokat használta 
föl arra, hogy közös lengyel-magyar akciót kezdeményezzen a törökök felé: 
10 évre szóló békét javasolt és közös lengyel-magyar követeket. December 
5-én hívta össze Zsigmond a lengyel szenátust, ahol hivatalosan bejelentette, 

• ÍR 
hogy megházasodik. 

Természetesen a külföldet is értesítette Zsigmond a küszöbön álló 
házasságról. Habsburg Miksa csak ezen hivatalos bejelentés után értesült a 
szóban forgó eseményről, ami a Szapolyai-diplomácia jó munkáját dicséri, 
mert ezek szerint semmi sem szivárgott ki a házassági terveket illetően. A 
császár, miután értesült a dologról, azonnal menesztette követét, Sterlz 
Georgot, Krakkóba, hogy beszélje le Zsigmondot a Szapolyai Borbálával 
kötendő házasságáról, és egy olasz, mantovai hercegkisasszonyt ajánlott fel 
Zsigmondnak menyasszonyként. De a lengyel király nem változtatta meg 
elhatározását.39 A magyar udvarból Szatmári indult személyesen követségbe 
Krakkóba, hogy támogassa a Habsburg-célokat: a későbbiekben a lengyel 
király követe, Piotr Tomicki fejére is olvasta II. Ulászló királynak a 
befolyásolhatóságát, s ez Szatmári követségére vonatkozott.40 

Szapolyai Borbála, a fiatal menyasszony, Trencsénben várta a 
fejleményeket, anyja mellett. Hivatalosan lemondott az őt megillető 
magyarországi birtokairól testvérei javára,41 majd fogadta a lengyel király 
követeit. Ján Lubránski poznáni püspök és titkára, Andrzej Krzycki 
(„Cricius") valamint Krzysztof Szydlowecki sandomierzi várnagy és 
alkancellár voltak a követek. Külön is említést érdemel, hogy a jelenlévők 
közt volt még Lukás Górka fósztaroszta,42 aki a lengyel király egyik 
legkitűnőbb diplomatája és egyben gazdasági szakembere is volt.43 

16 Decius Jodoci: De Sigismundi regis temporibus liber. A szerző 1521-ben Krakkóban 
kiadott „Contente" c. munkája utolsó kötetében található az itt említett könyv. A szerző 
jobbára szemtanúként átélt eseményeket ír le 1507-1516 között. A továbbiakban a lengyel 
nyelvű fordításra hivatkozom: Jodok Ludwik Decjusz: Ksieqga o Czasach Zygmunta, 
Warszawa 1960 (ford. W. Czermak). 
37 AT., I.,Nr. 242, 194. o.;Nr. 244, 194-195. o.; Nr. 245, 195-196. o.; Nr. 257,260. o. 
38 AT., II., Nr. 16, 12-13.0. 
39 AT., II., Nr. 16, 12-13.0. 
40 AT., II., 56.0. 
41 Baczkovski: i. m., 85. o. - A szerző ott az alábbi forrásra hivatkozik: Bibi. Czartoríska, 
kézirat 253., Nr. 253, 145. 
42 AT., II., Nr. 20, 170. o. 
43 Decius: i. m., 56 o. 
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A menyasszony és kísérete 1512 januárjában indult el Trencsénből 
Krakkóba. Borbálával együtt ment édesanyja, Hedvig hercegnő, továbbá és 
a nagybácsi, Kázmér tescheni herceg is, valamint a két Szapolyai-fiú, János 
és György, 800 felfegyverzett katona élén.44 Kemény tél volt ebben az 
évben, és nagy hó a hegyekben. A menyasszony és kísérete szánokon 
érkezett Krakkó alá, ahol az esküvői menet fogadására Lobzów falucskában 
került sor. Ezt a fogadást és a teljes esküvői szertartást és ünnepségeket 
Decius udvari történetíró írta meg mint résztvevő, tehát ennek alapján 
rekonstruálhatók az események. 

A menyasszony üdvözlése Lobzówban sokban hasonlított Anne de 
Foix 1502-ben történt székesfehérvári fogadásához. Föltehetően még a 
díszes esküvői kocsik is azonosak voltak, hiszen ezeket 11. Ulászló 
ajándékba küldte követeivel az esküvőre öccsének. Decius leírása szerint 
Lobzówban a díszes sátrak közt, hóra terített vörös posztóra lépett a 
menyasszony és kísérete a szánokból, de ezen nem voltak keleti szőnyegek, 
mint Székesfehérváron 1502-ben. (A lengyel udvarban abban az időben 
egyáltalán nem voltak még keleti szőnyegek.) A királyi menyasszonyt Jan 
Laski, gnieznói hercegprímás üdvözölte lengyel nyelvű beszéddel. Ez 
szokatlan volt a gyakorlatban, hiszen minden orációt latin nyelven adtak elő, 
s hogy most mégis lengyel nyelven hangzottak el az üdvözlő szavak, talán 
annak tudható be, hogy a menyasszony családja, a Piast-leszármazott 
tescheni hercegek beszélték vagy legalábbis értették a lengyel szót.45 

A királyi esküvőre és a királyné koronázására 1512. február 8-án, 
vasárnap került sor Krakkóban. II. Ulászló magyar király két követet küldött 
erre az ünnepélyes eseményre, Thurzó János boroszlói püspököt és Sárkány 
Ambrust. A király követein kívül jelen voltak még más magyarországi 
küldöttek is. Zsigmond lengyel király magyarországi barátai szinte mind 
elküldték követeiket a királyi esküvőre, de Bakócz Tamás, Szatmári 
György, Váradi Péter, Gosztonyi János és Thurzó Szaniszló is képviseltették 
ott magukat egy-egy követtel.4 

A királyi esküvő és koronázás alkalmából költői versengést 
szerveztek a királyi udvarban, amin részt vettek mindazok a költők, akik 
Lengyelországban és Sziléziában már nevet szereztek maguknak. 
Sziléziából Thurzó János boroszlói püspök mecénási támogatását élvező két 

44 Uo. 
45 Jelicz, Antónia: Krzycki, poezje, Warszawa 1962 
46 Uo. 57-58. o. 
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ifjú költő állt ki versenyezni: Laurencius Corvinius és Georgaius Logus 
(Logus Silesius). A krakkói királyi udvar részéről Piotr Tomicki krakkói 
foesperes unokaöccse, Andrzej Krzycki (Cricius), továbbá Ludovicus 
Danticus és Pawel z Krasna (Paulus Craosensis), továbbá Eobanus Hessus 
verselték meg a királyi esküvőt. A költői versengés győztesének kijáró 
babérkoszorút Cricius nyerte el, amit Borbála királyné adott át, és 
koronázása után személyi titkárává nevezte ki a költőt.47 A későbbiekben 
Cricius lett Lengyelország legjelentősebb újlatin költője. Ő krakkói 
egyetemi évei után Bolognában Beroaldonál tanult, s hazatérve Lubránski 
poznani püspök mellett volt titkár. Lubránski kíséretében került Trencsénbe, 
ahol a trencséni dalok versciklusát írta, magasztalva ebben királya 
menyasszonyának szépségét és egyéb kiválóságait. 

A leghíresebb versei e témára a következők: 
- Tune haec es virgo toto nunc inclita mundo; 
- Virgo Sismundi nowa nupta regis; 
- Nil te diva guit tot praestancius orbe.48 

A politika szempontjából sem volt eseménytelen a királyi menyegző 
Krakkóban. Egy 1512. február 19-i keltezésű dokumentum egy titkos 
megállapodásról szól a Szapolyai-család és Zsigmond király között. A titkos 
szerződés másolata a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchivban található, és 
először Pociecha lengyel történész publikálta a Bona Sforzáról szóló 
kétkötetes monográfiájában.49 A dokumentum szerint Zsigmond király 
biztosította Borbála királyné testvéreit a lengyel királyi kegyről, 
pártfogásáról és támogatásáról. „Őket [a Szapolyai testvéreket] minden 
javaikkal és örökölt jószágaikkal együtt különleges védelmünk és oltalmunk 
alá fogadjuk, ígérve, hogy minden ellenségük és riválisuk ellen segítséget 
nyújtunk nekik a jövőben, mind tanácsainkkal, mind erőnk szerint 
hadainkkal is. Hasonló segítséget kötelesek nyújtani a Szapolyaiak is a 
lengyel királynak." A szerződés mindenekelőtt a Habsburgok ellen és a 
magyarországi Habsburg párt ellen volt hivatott védelmet nyújtani a 
Szapolyaiaknak, s éppen ezért volt titkos. A lengyel történészek erősen 
vitatják napjainkban is e szerződés jelentőségét. 

Mindenesetre Zsigmond király 1512-ben elküldte Piotr Tomicki 
követét Magyarországra egy olyan határozott Habsburg-ellenes 

47 Uo. 59-60. o. 
48 Pociecha, Wojciech: „Barbara Zapolyówna", in Polski Slownik Biograficzny, 1945,1. köt. 
293. o. 
49 Pociecha, Wojciech: Królawa Bona (1494-1557), MI. 
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programmal, amelyet a követ csak titkos magánkihallgatáson mert 
elmondani II. Ulászlónak. Zsigmond király, követén keresztül, óva intette 
bátyját a Habsburgokhoz történő túlzott közeledéstől, mert „hacsak egyszer 
beengedjük a németet a mi királyságainkba, soha nem lehet majd kezeik 
közül kiragadni javainkat".50 Ennek a meggyőződésnek az értelmében 
Zsigmond, követén keresztül, Ulászlónak azt ajánlotta, hogy fiatalkori régi 
barátját Frangepán Gergelyt tegyék meg hercegprímásnak Bakócz után, 
mivel ismert volt Frangepán Gergely Habsburg-ellenessége. Az ajánlat 
aktualitását az magyarázta, hogy ez idő tájt dőlt el Bakócz pápasága is 
Rómában. Amennyiben valóban sikerült volna Bakóczot az apostoli székbe 
beültetni, megüresedett volna az esztergomi érsekség, s így valóban sor 
kerülhetett volna az új hercegprímás kinevezésére. Zsigmond föllépett 
Szatmári kancellár ellen is, és rajta keresztül azon terv ellen, hogy Habsburg 
Miksát nevezzék ki Magyarország gubernátorának. Ulászló elzárkózott 
Zsigmond beavatkozási kísérletei elől, és egyben megnyugtatta öccsét, hogy 
egyelőre nincs szándékában senkit gubernátornak kinevezni: a ki nem 
mondott kérdésre válaszolva tehát Szapolyait sem.51 

A lengyel király éles Habsburg-ellenességét magyarázta a 
Lengyelország ellen alakult Habsburg-koalíció, ami a Német Lovagrend és 
Moszkva egyezségét is jelentette. Magyarországon a központi probléma a 
török kérdés volt, ami bizonyos mértékig indokolta az udvar Habsburg-
pártiságát. Vitéz János már a XV. század derekán azt mondotta nevezetesen 
a magyar-török viszonyról, hogy elkerülhetetlen a konfliktus. Mindez 
érvényes volt a lengyel-orosz kapcsolatokra is, azzal a különbséggel, hogy a 
lengyel-orosz háborúk a csak XV. század végén kezdődtek el. A török elleni 
háború szempontjából a magyarországi Habsburg-párt támogatót remélt a 
császári házban, éspedig inkább ott, mint a Jagelló-családnál. Ezt a kérdést 
maga Ulászló is így látta, tehát a Habsburgok útját egyengette családi 
szerződéseivel. Mindezt a politikai célt Zsigmond másként értékelte 
Krakkóból: ö országa déli szomszédjának a trónján inkább a magyar 
Szapolyait kívánta, nem egy Habsburgot. 

Vilnában 1513 januárjában meghalt Heléna, a néhai Jagelló Sándor 
lengyel király özvegye. Az idős királyné a moszkvai nagyfejedelem 
testvérhúga volt, s míg életben volt, nem kellett tartani nagyobb orosz 
támadástól. Halála viszont kiélezte az egyébként is labilis litván-orosz 

50 Wojciechowski, Zygmunt: Zygmunt Stary, Warszawa 1946. 
51 Wojciechowski, Zygmunt: Zygmunt stary, 47. o. ' 
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viszonyt. Zsigmond király tehát útnak indult Poznanon keresztül Vilnába, s 
magával vitte hitvesét Borbálát is, aki másállapotban volt: 1513. március 
25-én megszületett a királyi pár első gyermeke, a kis Hedvig.52 A gyermek 
világrajötte és keresztelője is Poznanban történt. A fiatal királyné gyorsan 
fölépült a gyermekágyból, s féijével együtt tovább utazott Vilnába. Az 
újszülöttet Krakkóba vitték, ahol Zsigmond király testvérhúga, a 40 évesen 
még pártában lévő Erzsébet hercegnő viselte gondját a kis királyleánynak. 

A királyi pár útját Litvániába igen sürgőssé tette az a tény, hogy 
orosz részről nagy katonai támadás fenyegetett. III. Vaszilij moszkvai 
nagyfejedelem azon fáradozott, hogy mindazon földeket, ahol pravoszlávok 
éltek, országához csatolja. Litvániában a hivatalos vallás a római katolikus 
volt, de a litvániai szlávok többsége valójában pravoszláv volt. Litvánia 
litván nemzetiségű népessége volt katolikus, míg a később ukránnak 
nevezett szlávok pravoszlávok voltak. 

Orosz részről már 1513 márciusában megindult a háború azzal, hogy 
Szmolenszk várát ostrom alá vették. A litván helyőrség eleinte sikeresen 
visszaverte a támadásokat, s várta a királyi felmentő seregeket, de hiába. A 
kora őszi fagyok és az orosz csapatok gyöngesége azonban lehetővé tette, 
hogy Szmolenszk sikeresen védekezzen. A lengyel király és kísérete ugyan 
időben megérkezett Vilnába, de Zsigmond királynak nem állt 
rendelkezésére kellő mennyiségű, harcba vethető katonai egység, s így csak 
1514-re állhattak hadba a litván-lengyel egyesített csapatok.53 

Lengyelország fölött komor felhők gyülekeztek. Kelet-Poroszország 
és az Inflanti területek lojalitására nem lehetett számítani, hiszen épp ott a 
hadiutakon vonultak moszkvai területre a zsoldosok és a harci 
felszereléseik. A Német Lovagrend nagymestere Albert, élvezte Habsburg 
Miksa támogatását. A császár 1514 februárjában kötött szövetséget III. 
Vaszilij nagyfejedelemmel, természetesen a lengyel-litván hatalom ellen. 
Rómában X. Leó pápa hivatalból is maximálisan támogatta a német 
törekvéseket. 

A lengyel királyi pár tehát Vilnában volt, amikor 1514 májusától 
ismét támadásba lendültek az orosz csapatok Szmolenszk ellen. A cár 
legjobb tanácsadója egy litván, Glinski nevű úr volt. A Glinski család 

52 Uo. 48-49. o. 
53 AT., II., Nr. 230, 168-176. o. - A pápa Piso Jakab követén keresztül kérte a lengyel 
királyt, hogy ne folytassa tovább az oroszok elleni háborút, hanem jöjjön segíteni a 
magyaroknak a parasztfelkelés leverésében. A pápa Zsigmond királyban látta a keresztes 
hadak elleni sereg igazi vezérét. 
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eredetileg a Jagellók alattvalója volt, mint litván, bár pravoszláv vallású 
család. Glinskinek volt köszönhető minden eddigi, lengyelellenes orosz 
győzelem. Glinski szervezte meg Vaszilij seregét, ő intézte a lengyelellenes 
szerződéseket orosz részről, s végül az ő haditerve alapján sikerült bevenni 
az orosz seregeknek Szmolenszk várát 1514. július 30-án.54 A Glinski név a 
későbbiekben sokáig ragyogott a cári udvarban. 

Magyarországon éppen ebben az időben zajlott a Dózsa György 
vezette parasztfölkelés. A magyarok tehát nem tudtak a lengyeleknek 
segíteni, sőt a pápa szerint még ők szorultak volna segítségre a lengyelektől. 
A pápa el is küldte Piso Jakab magyar követét Vilnába ez ügyben, s egyben 
azért is, hogy a hadban álló feleket kibékítse.55 Piso nem járt sikerrel. 
Néhány nap múlva a nyílt mezőkön, Orsa mellett ütköztek meg a litván-
lengyel csapatok Vaszilij hadával, s most fényes győzelmet arattak a 
lengyelek (1514. szeptember 8). Zsigmond király tehát megnyerte ugyan a 
döntő ütközetet, Szmolenszk várát azonban már nem tudta visszafoglalni.56 

Zsigmond 1514 nyarát a katonai táborban töltötte, s felesége 
Vilnában várt rá. Az orsai győzelem után, Zsigmond király és kísérete 
díszmenetben vonult be a litván fővárosba.57 A vilnai győzelmi ünnepségek 
után az idő hidegre fordulta ellenére, megindult az udvar a királyi párral 
Krakkó felé. Krakkóban újabb diadalmenet következett. Az orsai győzelmet 
Cricius méltóan megénekelte, nem sajnálva a dicshimnuszokban szereplő 
túlzásokat a királyi pártól. Borbálát antik istennőként méltatta, többször 
hangoztatva, hogy ő imádkozta ki a győzelmet, mind félje csapatainak 
Litvániában, mind testvérének Magyarországon.58 

A fiatal királyné Krakkóban végre viszontláthatta gyermekét, a 
másfél éves Hedviget. A családi idill teljessé vált, annál is inkább, mert a 
királynő ismét áldott állapotban volt. Zsigmond király és az udvar nagyon 
várta a trónörökös világra jöttét, tehát nagy várakozás előzte meg az újabb 
királyi gyermek világrajöttét. 

A politika kerekei közben nem álltak meg, sőt küszöbön állt a „Bécsi 
királytalálkozó" néven ismert esemény, amely nem csak Lengyelország 
politikáját határozta meg a későbbiekben, hanem érdekszférákra osztotta fel 
Kelet-Közép-Európát is. A létrejött megegyezés lényegében Kelet-Közép-

54 Decius: i. m. 60. o. 
55 Uo. 61. o. 
56 Jelicz, Antónia: Krzycki, poezje, Warszawa 1962. 
57 Hermann: i. m., 31. o. 
58 Uo. 43. o. 
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Európa újrafelosztását eredményezte a két versengő dinasztia, a Habsburgok 
és a Jagellók között.59 

A találkozó először Pozsonyban volt esedékes, ahol a Jagellók meg 
is jelentek 1515 kora tavaszán, de végülis Hainburgba, majd Bécsbe 
tevődött át. Borbála királynénak Krakkóban kellett maradnia, hogy 
biztonságban világra hozhassa gyermekét, az esetleges trónörököst, lengyel 
földön. 

Zsigmond tudta, hogy országa politikájában meg kell változtatni a 
Habsburg-ellenes vonalat, ami egyben azt is jelentette, hogy vissza kell 
vonulnia mind a magyar, mind a cseh érdekszféráktól. A lengyel 
érdekeknek megfelelően, ez volt az egyetlen reális út arra, hogy az ország 
kikerüljön a koalíció gyűrűjéből, amelynek fönnmaradása esetleg a 
végromláshoz vezethetett volna. Többen is fölismerték Zsigmond 
környezetében ezt a tényt. 

A Fugger-Thurzó gazdasági társulás mindenekelőtt a Habsburg-
politikát támogatta. Fugger Jakab számára a Habsburg-család bankárának 
lenni összehasonlíthatatlanul nagyobb dolog volt, mint a Jagelló-Szapolyai 
politikát támogatni. Tulajdonképpen Fugger Jakab határozott az uralkodó 
érdekszférák újrafolosztásáról, amikor finanszírozta a bécsi 
királytalálkozót.60 

Szapolyai Borbála mint királyné viszontlátni kívánta volna Trencsént 
és az egész Felvidéket, ahol gyermekéveit töltötte: neki ez igazi diadalmenet 
lett volna. Ehelyett csak kisleánya és a megüresedett Wawel maradt a 
számára. Titkára, Cricius gyakran írt levelet a királyné nevében urának: a 
sorokon átüt a meleg szeretet, ami összekapcsolta a királyi párt. Zsigmond 
kérte nejét, ne imádkozzék sokat a templomban, inkább sétálgasson a 
várkertben. Gondoskodott jó orvosokról felesége számára. Bizonyosan 
sajnálta Borbálát, amiért nem vihette magával. Bécsben kapta a hírt, hogy 
felesége ismét csak egy kisleánnyal ajándékozta meg: a várva-várt 
trónörökös tehát nem született meg. Sietett haza, ahogy tudott, Krakkóba, az 
általa jól ismert magyarországi, felvidéki utakon. Ám otthon szomorúság 
fogadta - felesége nem heverte ki a gyermekágyat. A kedves, hűséges 
fiatalasszony a szeme láttára hervadt el: október 3-án halt meg a krakkói 
várban. Borbála haldoklását nem tudta nézni Zsigmond király, akinek a 

59 Kosáry Domokos: Magyar külpolitika Mohács előtt, Budapest 1978. 
Hermann Zsuzsanna: „Államháztartás és pénzérték a Mohács előtti Magyarországon", 

Századok 1975. 
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gyászhírt végül Crisius, a királynő titkára vitte meg egy közeli szobába. 
(Királynője halálára a hűséges titkár gyönyörű latin elégiát írt, ezzel a 
verssel búcsúzott úrnőjétől.) Borbála királynét a waweli vár katedrálisának 
királysírjai között helyezték örök nyugalomra. Zsigmond király elhatározta, 
hogy méltó emléket állít szeretett feleségének, s ez az emlékmű a reneszánsz 
templomépítészet gyöngyszeme lett: a Jagelló-kápolna a Wawelban, a 
koronázó vártemplomban, amely napjainkban is hirdeti az utolsó magyar 
származású lengyel királyné emlékét.61 

Borbála királyné szomorú halála politikai szempontból kapóra jött 
viszont a lengyel politikának. Az 1515. évi „bécsi királytalálkozó" 
határozatai értelmében, Lengyelországnak le kellett mondania a magyar és a 
cseh királyságban betöltött szerepéről a Habsburgok javára. Cserébe ezért a 
Habsburgok nem támogatták tovább a lengyelekkel szemben a Német 
Lovagrendet. Lengyelország legnagyobb és legkitartóbb, legveszélyesebb 
ellenfele a Német Lovagrend volt, tehát a lengyel érdekeket figyelembevéve 
érthető, hogy eleget tettek a Habsburgok követeléseinek, azért, hogy szabad 
kezet kapjanak a Német Lovagrenddel szemben. A magyar érdekek ettől 
kezdve idegenné váltak, sőt a későbbiekben egyenesen kellemetlen volt 
emlékeznie Zsigmond királynak arra, hogy a Szapolyai-családból való volt 
az első felesége. Trónörökös, mint láttuk, nem született e házasságból. 

A történelemtudomány diszkréten hallgat arról, hogy az alig 20 éves, 
amúgy egészséges királyné 4 hónappal második gyermeke születése után 
miben is halt meg. A szülés esetleges szövődményei ugyanis már alig 
jöhettek számításba. A lengyel politikának azonban útjában volt a magyar 
származású királyné, s így megfogalmazható a kérdés, amit eddig nem tett 
föl a történelemtudomány. Talán megmérgezték a királynét? 

Erre a kérdésre biztos választ csak a sír fölbontása és a csontok 
alapos, biológiai átvizsgálása adna, de mindez a mai napig nem történt meg. 
Föltehetően senkinek sem állt érdekében kutakodni Borbála királyné halálát 
illetően. 

A XVI. századi lengyel politikai érdek világos volt a föntebb 
említettek alapján. Szapolyai részéről pedig igen fontos volt, hogy az ex-
sógorral, I. Jagelló Zsigmonddal a békés és baráti viszonyt fönntartsa. A 
királynét föltámasztani úgysem lehetett, tehát mindenki (és a 
történelemtudomány is) elfogadta a megtörténteket. 

A királyné temetését sürgőssé tette egy kolerajárvány, amely éppen 

61 Decius: i. m. - Ksiqga o nasach króla Zygmuntta, Warszawa 1960. 
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ekkor dühöngött a környéken. A járvány ellenére azért a lengyel királynét az 
őt megillető tisztességgel helyezték örök nyugalomra a Wawelban. A 
gyászoló féij sürgősen elhagyta Krakkót, hogy Vilnában, a Jagellók ősi 
fészkében gyászoljon; ott határozta el, hogy szép sírkápolnát építtett fiatalon 
elhunyt felesége tiszteletére. A kápolnát valami módon „magyar mintára" 
kívánta fölépíttetni. Ezért magyarországi, piszkei vörös márványt használtak 
az építkezéshez, igaz, nem olyan mennyiségben, mint a Bakócz-kápolnánál, 
amit Zsigmond király látott, ha nem is egészen kész állapotában. A Jagelló-
kápolna bronz rácsozatának rajzát maga Zsigmond rajzolta Esztergomban a 
bazilikában, saját kezűleg, s a gyönyörű reneszánsz sírkápolna elrendezésére 

fO 
is erősen rányomta bélyegét a Bakócz-kápolna megformálása. 

Bár a krakkói sírkápolna későbbi, mint az esztergomi Bakócz-
kápolna, és már az érett reneszánsz stílusjegyeit viseli magán, mégis érződik 
az esztergomi hatás. A témát a művészettörténet többször tárgyalta, bár le 
nem zárta.63 Decius szerint - és az egész lengyel vonatkozó irodalom 
aláhúzta ezt az állítást - a király magyar felesége részére emeltette a 
sírkápolnát, ahol a király maga is nyughelyet kívánt találni. A megbízások 
és szerződések 1517-re datálják az építkezések megkezdését. 

A király, államérdek-diktálta következő házassága Bona Sforzával 
1518-ban köttetett. Bona fiatalsága (24 éves volt ekkor) és jól 
megkomponált, divatos szépsége (pl. festett szőke haja), no meg 
tüzrőlpattant itáliai temperamentuma hamar elfeledtette a királlyal előző 
feleségét. Az öregedő király - aki 30 évvel volt idősebb nejénél -
mindenben kereste ízig-vérig reneszánsz felesége kedvét. 

A sírkápolna ezek után a „Jagelló-kápolna" nevet kapta, és Szapolyai 
Borbála, akinek készült, seholsem kapott semmiféle emléket a 
sírkápolnában, sem epitáfium, sem emlékszobor formájában. Borbála 
királyné ma is egy szerény bronzkoporsóban nyugszik a Wawel 
altemplomában, a többi királysír között, szinte jeltelenül, ahogy szinte 
jeltelenül eltűnt a magyar érdekszféra is a lengyel politikából. Mindamellett 
Szapolyai Borbála lengyel királyné rövid, 3 éves uralkodása ténylegesen az 
egész XVI. század folyamán még valamilyen módon jelen volt a két 
szomszéd ország politikájában. 

62 Decius: i. m., 107-115. o. 
63 Horler Miklós: A Bakócz-kápolna, Budapest 1987, 12-13. o. 


