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A kotetet a Magyar-Torcik Baráti Társaság vásárolta
zozo-ban

A Szapolyai-család az t46o-as évekt l kezdve tobb mint egy évszázadon kereszti.il meghatároz szerepet tolttitt be a Magyar Királyság
torténetében.

A kotetben olvasható tanulmányokból elénk tárul az els nemzedék rendkívrili karrierje, melynek k<iszcinhet en példátlanul gyorsan
lettek az ország legnagyobb fóldesurai. A dinasztia vagyonára, presztízsére és katonai ereiére támaszkodva a második generációhoz
tartozó János másfél ér.tizeden kereszttil sikeresen igazgatta Erdélyt, és r5z6-ban a magyar alattvalók tobbsége el tt nyilvánvaló volt,
hogy t illeti meg a l"ajos király halálával elárr,ult magyar korona.

Az írásokból megismerjtik a király ktil-, város- és egyházpolitikáját, udvarának m vel dési viszonyait, valamint neki és utódainak,
Izabella királynénak és fiának, II. János választott királynak az Oszmán Birodalomh oz fílz d viszonyát. A sztivegekb l kirajzolódó kép
alapján a Szapolyaiak torténete két részre osztható. A sikeres felemelkedés után magyar királyként már kevés volt a családi háttér az
eredményes kormányzáshoz. Az országvilágbirodalmak hadszíntere lett, és a kiszolgáltatott helyzettel a Jagellók után a Szapolyaiak sem
tudtak megbirkózni.

Bár az ország egységét nem sikertilt meg rizni, a Kárpát-medence keleti teriiletein megszervezett királyságuk így is nagy szolgálatot tett
a magyar társadalomnak. Tobb évszázados felejtés után ez a ktjtet az utolsó magyarországi királyi dinasztia méltányos értékelésére
vá]lalkozik,
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