
GARDA DEZSŐ

 

M átyás király azzal a tu-
dattal hunyt el, hogy ren-
dezettnek, megoldottnak 

tekintette a trónutódlás kérdését. Az 
ország előkelői, a főpapok, a főurak, 
udvari emberek, hadvezérek, vár-
parancsnokok, városok, vármegyék 
vezetői ugyanis esküvel kötelezték 
magukat fi a, Korvin János királlyá 
választása mellett. Valójában azon-
ban az ország nagyjai közül Korvin 
János csak kevesekre számíthatott, 
mert legtöbbjük semmibe vette ko-
rábbi esküjét. Örültek, hogy megsza-
badultak Hunyadi Mátyástól. Nem 
akartak az ő véréből uralkodót, aki 
– mint mondták –, idővel szintén a 
fejükre nőhet. Gyenge királyt akar-
tak, de nem németet, Frigyest vagy 
Miksát.

 Korvin János egy ideig azt hitte, 
ő a legesélyesebb jelölt. Az édesap-
ja által nagy hatalomhoz juttatott 
főurak azonban kijátszották. Eleinte 
gondolkodott azon, hogy vállalja-e 
a megmérettetést, de aztán végül 
is elhatározta magát a korona meg-
szerzésére. Kezdetben őt tartották az 
első számú jelöltnek, kit még maga 
a király nevezett meg utódjának, a 
kortársak a többieket egyszerű el-
lenjelölteknek tekintették. Csakhogy 
Korvin János mellett nem létezett 
egy Szilágyi Mihály, aki ügyét me-
részen diadalra segítse, mint apjáét, 
Mátyás királyét. Mátyás király ha-
lála és temetése közötti időszakban 
a főurak Korvin János köré gyűltek, 
támogatást ígérek neki, képmutató 
beszéddel biztatták. A szép hamis 
szavak csak az ifj ú megtévesztésére 

hangzottak el, aki hitt nekik, rájuk 
bízta érdekei képviseletét, és akik 
mindent elkövettek a trónhoz való 
esélyeinek megszüntetése érdeké-
ben. Háttértevékenységüknek kö-
szönhetően Korvin János elszigete-
lődött, s kénytelen volt a délvidéki 
bánságokkal és a bosnyák királyi 
címmel megelégedni. Visszavonult 
birtokaira, s a törökök ellen vívott 
győztes harcok után 1504-ben, fi ata-
lon elhunyt.

Beatrix özvegy királyné is meg 
akarta szerezni a királyi trónt. Arról 
a reményéről, hogy magát királlyá 
választassa, hamar le kellett mon-
dania. Beatrix azonban mindent 
elkövetett a korona megszerzéséért. 
A főurak nyíltan tudtára adták: „In-
kább a halál, mintsem egy asszony 
kormányozza őket!”

A főurak abban egyetértettek, 
hogy meg kell akadályozzák Miksa 
császár trónra juttatását. A rendek 
számára a Habsburg-ház képviselői, 
Miksa, német király III. Frigyes csá-
szár személyében nem tűntek vonzó 
egyéniségnek, mert féltek Ausztria 
megerősödésétől, ami Magyaror-
szágot már a 15. század végén a csá-
szárság egyik tartományává tehette 
volna. 

A bárók közül sokan támogatták 
a cseh-lengyel Ulászlónak a király-
lyá választását. II. Ulászló melletti 
kiállásuk azzal magyarázták, hogy 
ő, mint a lengyel király fi a, s egyben 
cseh király, komoly katonai erőkkel 
rendelkezhet a törökök elleni har-
cokhoz. A főurak azzal a feltétellel 
támogatták Ulászló megválasztá-
sát, ha megkoronázása után rögtön 
eltörli Mátyás királynak az urak jo-
gait csorbító rendelkezéseit. Mivel 
pedig Ulászló a hozzá intézett kérés 
teljesítését felvállalta, a főúri csa-

ládok meggyőző propagandájukkal 
elérték, hogy a királyválasztásra 
összegyűlt több tízezer kisnemes 
is az ő jelöltjüket válassza meg. Az 
eseményt egy kései krónikás így 
jellemezte: „Szomorú jelensége e 
korszaknak az a mérhetetlen ön-
zés, amely az ország legelőkelőbb 
dúsgazdag vezető embereit elfogta, 
akik vagyonhajhászásukban a ma-
guk anyagi hasznát elébe helyezték 
az ország szent érdekeinek, s hagy-
ták Mátyás dicső Magyarországát 
teljesen összeomlani, csak kielé-
gítsék mérhetetlen kapzsiságukat, 
kincsgyűjtő szenvedélyeiket. Szé-
gyentelen és eléggé el nem ítélhető 
eljárásuk megérdemli, hogy örökre 
meg legyen bélyegezve minden ma-
gyar ember előtt, mint saját nemze-
tét sem kímélő önzésnek hazafi at-
lanságnak kiáltó példája.”

Már kezdettől fogva látszott, 
hogy II. Ulászlónak vannak a leg-
jobb esélyei a magyar korona meg-

szerzéséhez. A főurak azt az elmé-
letet népszerűsítették, hogy a cseh 
király apja halála után a magyar 
korona megszerzése után meg fogja 
szerezni a lengyel trónt is. Ezáltal 
egy nagy közép-európai birodalom 
képét rajzolták meg a kis- és közép-
nemesség előtt. Azt híresztelték, 
hogy ez a kettős vagy hármas ki-

rályság egy kézből irányítva képes 
lesz szembeszállni az egyre növekvő 
török veszedelemmel. A főurak első-
sorban a maguk hasznát, érdekeit 
helyezték előtérbe, s így II. Ulászlót 
saját erélytelensége juttatta a budai 
trónra. Beatrix, miután látta, hogy 
nőként nem lehet uralkodó, megelé-
gedett azzal, hogy az új megválasz-
tandó király felesége legyen. 

Hosszas tárgyalások, alkudo-
zások után született egy megálla-
podás, miszerint Ulászló öccsét, a 
lengyel Albertet kivették a trónköve-
telők közül. Az egyezkedések ered-
ményeképpen szóba sem került Fri-
gyes vagy Miksa megválasztásának 
a lehetősége, akik hiába lobogtatták 
Mátyás király kötelezvényét, szám-
ba sem vették őket és követeiket. 
Beatrix királyné a tárgyalásoknak 
köszönhetően névleg II. Ulászló fele-
sége lett. Ezt a házasságot szándéko-
san olyan formai hibák elkövetésével 
kötötték meg, hogy ezekre hivatkoz-
va később bármikor felbontható 
legyen. Ez rövid idő múlva meg is 
történt, és VI. Sándor pápa érvény-
telenítette a házasságot. Így Mátyás 
özvegye a házasság felbontása után, 
kénytelen volt hazatérni Nápolyba. 
Ezek voltak az előzmények, amelyek 
II. Ulászló cseh királyt Magyaror-
szág trónjára juttatták.
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A Philostratus krónika egyik 
iniciáléja, amelyen Corvin János 
látható a fekete sereg zászlajával

A főurak egy nagy kö-
zép-európai birodalom 
képét rajzolták meg a 
kis- és középnemesség 
előtt, amely egy kézből 
irányítva képes lesz 
szembeszállni az egyre 
növekvő török veszede-
lemmel.

Viszályok  a trónutódlás körül
Mátyás király halála utáni magyarországi állapotok (1.)
• Hunyadi Mátyásnak nem volt törvényes fiú 
örököse, s így az általa erős kézzel összetartott 
Magyarországon idegen származású és gyenge 
királyok lettek az utódai. A bárók legfőbb óha-
ját legpontosabban Szapolyai István fogalmaz-
ta meg: „szabadulni kell a szorongattatástól 
és elnyomástól”, amely Mátyás alatt osztályré-
szük volt.




