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BEVEZETÉS

„Hol vagyon Attila Istennek ostora?
’S Chábának meg-dühödött végeden tábora? 
Hol a’ viszsza-vonyó Aladár sátora?
Vagy a’ szám-ki-vetett Salamon Udvara?

Hol most Mátyás Király erős dandárival 
A’ ki chak nem követ vetett Nagy Sándorral? 
Hol Hunyadi János vitéz Hadaival?
Vagy Báthori Sigmond szerenchés táborral?

Hol a’ több régi, sok, és nagy Uraságok, 
Fejedelemségek, és Kapitányság-ok? 
Herczegek, Hadnagyok, és Tiszt-tartóságok? 
Egy szem-pillantásban el-múltak hiúságok.”

Nyéki Vörös Mátyás: Tintinnabulum 
tripudiantium (1636)

A XVI. század utolsó harmadának erdélyi történelmét illetően a kutatás 
vitathatatlan eredményei ellenére is sok a megválaszolatlan kérdés. Az értekezés ezek 
közül választott ki egy témát, amely Báthory Zsigmond uralmának legitimációs 
problémáival kapcsolatos. Ennek tisztázását azért tartjuk igen fontosnak és 
megkerülhetetlennek, mivel a Báthory éra a XVI. századi magyar és erdélyi 
történelem egyik legfontosabb eseménysorozatának, a tizenötéves háborúnak az 
idejére ill. az azt közvetlenül megelőző időszakra esik. A témát két nézőpontból 
közelítettük meg, amelyek egyúttal két fő részre osztják az értekezést

Az első rész annak az eszmetörténeti háttérnek a feltérképezésével 
foglalkozik, amely a Báthory Zsigmond-féle legitimációt döntően meghatározta. Ez 
négy további fejezetre oszlik a szerint, ahogyan a legitimációnak három aspektusa 
van: az egyéni devóció köré rendeződő imago, a pápai és a császári propaganda által 
használt toposzok, epitheton omansok, amelyek a két nyugat-európai hatalom 
elismerését jelzik egy középkori tradíció mentén, végül egy speciálisan magyar 
jelenség, az országegyesítés, a nemzeti királyság gondolata, amelynek segítségével a 
Báthoryak az erdélyi és magyarországi társadalommal próbálták dinasztiájuk uralmát 
elfogadtatni. A negyedik fejezet pedig a havasalföldi hadjárat és annak 
magyarországi ill. külföldi visszhangja kapcsán azt mutatja be, hogyan tesz kísérletet



Zsigmond arra, hogy a gyakorlatban is megvalósítsa azt az életprogramot, amelyet 
nagybátyjától örökölt és a jezsuitáktól kapott. Nem véletlen az alfejezetek sorrendje 
sem, amennyiben az első kettő az egyéni devócióval és a keresztes eszmével 
foglalkozik, amelyek határozott felekezeti és politikai irányultságot viselnek 
magukon és univerzálisak vagy legalábbis annak szánják, míg a harmadik kevésbé 
határozott előjelű, mivel az felekezeti meghatározottság nélkül fogja át az egész 
magyar társadalmat.

Az értekezés második részében arra keresünk választ, hogy az eszmetörténeti 
áramlatok hogyan formálják és artikulálják azt a propaganda mechanizmust, amelyet 
a gyulafehérvári udvar működtet. Ennek érdekében sorra vesszük - ha ez lehetséges - 
az udvari szolgálatban álló szerzőket ill. azokat a műveket, amelyek az 1591 és 1598 
közti időszakban Erdélyben és Magyarországon születtek. A tárgyalás egyéb, de nem 
kevésbé fontos szempontjai azok a kül- és belpolitikai események, amelyek ebben a 
néhány évben a fejedelmi politikát és a támogatására megszületett propaganda müvek 
hangvételét befolyásolták.

Ami a dolgozat felépítését illeti, azt úgy alakítottuk ki, hogy a fejezetek 
önállóan is olvashatóak legyenek. Érmek a laza szerkesztésnek az oka, hogy a 
korszak eszmetörténeti arculata (természetesen az értekezésünk szempontjából fontos 
áramlatok), jól körülhatárolhatóan bonthatóak személyes (egyéni devóció) és 
általános (keresztes eszme) részre, a nemzeti királyság gondolata pedig magától 
értetődően kínálta a külön tárgyalást. Mivel alig fél tucatnyi propaganda nyomtatvány 
maradt ránk, és mivel a bennük megfogalmazódó vezérmotívumok, ill. az a 
közönség, amelyet megcéloztak nem változtak, csupán a műveket inspiráló politikai 
fordulatok, célszerűnek tűnt, hogy a propaganda működési mechanizmusáról szólva, 
szerzőket és műveket, abban az esetben pedig ha a szerzőt nem ismeijük, pusztán a 
műveket állítsunk a középpontba. Ez a módszer azt is indokolttá tette, hogy minden 
alfejezet végén egy kis összefoglalás kapjon helyet, summázva az alfejezetekben 
tárgyalt problémákkal kapcsolatos kutatási eredményeket.

A fentebb vázolt sajátosságok miatt az utolsó fejezet, az összefoglalás nem 
pusztán a kutatás eredményeinek összefoglalására, hanem arra is vállalkozik, hogy a 
kapott eredményeket egy olyan összefüggésrendszerbe, egy olyan modellbe rendezze, 
amelynek keretét János Zsigmond és a két Báthory uralmának fél évszázada, de 
bizonyos szempontból az erdélyi fejedelemség önálló történelmének egésze adja.



Legitimációs törekvések a családi és nemzeti hagyományok tükrében

Szentkultusz és családi mitológia a Báthory legitimáció szolgálatában 
(A magyar történelem jezsuita és Zsigmondi interpretációja.)

Bartók István Zsigmond neveléséről írott tanulmányában1 a korabeli jezsuita 
források alapján képet kapunk arról, hogy milyen késhegyig menő küzdelem folyt a 
fejedelem leikéért és a hatalomért. A szerző egyik végkövetkeztetése, hogy a 
küzdelem legsúlyosabb következménye az a sokat emlegetett lelki torzulás, amely 
Zsigmond impotenciájában, végső soron pedig Erdély pusztulásában mutatkozott 
meg.2

Báthory István a tanácsuraknak aprólékosan előírta, milyen témákról 
beszéljenek az asztalnál a gyermek fejedelem előtt, és ismerünk néhány olyan 
könyvet is, amelyeket a lengyel király Krakkóban köttetett be külön unokaöccse 
számára. Ezek egyúttal azokat a kitüntetett irányokat is reprezentálják, amelyek - 
legalábbis István király szerint - egy jövendő uralkodó számára fontosak és 
meghatározóak lehetnek.3 Jelen fejezetben a szakirodalom eddigi eredményeire 
alapozva megpróbálunk vázlatos áttekintést adni arról, hogy a nevelés az említett 
könyveken túl milyen szempontok szerint történt, melyek voltak azok a 
hagyományok és értékek, amelyek alapján a jezsuiták felnevelték ill. kik voltak azok 
a példaképek, akiknek követésére buzdították. Sajnos nem maradtak ránk Zsigmond 
tankönyvei, olyan beszámoló sem, amely konkrétabban is megemlékezne arról a 
tananyagról, amelynek segítségével a nevelés folyt. Célunk elérése érdekében a 
levelezésanyaghoz és a Zsigmondhoz ajánlott alkalmi művekhez kell fordulnunk, 
amelyekből véleményünk szerint kikövetkeztethetőek azok az eszmék és ideálok, 
amelyeket vagy akiket követni próbált.

Egy dinasztia legitimációjának egyik legfontosabb eleme annak a vérségi 
köteléknek az igazolása, amely az uralkodót a (legrégibb így legelőkelőbb) 
dinasztiához és azon keresztül az általa birtokolt területhez köti. A Báthory család 
eredetét tekintve két hagyományt őrzött. Bonfini4 szerint a Báthoryak őse Batho 
pannon király volt, Attila hun király kortársa. Mivel Kézai óta a hun-magyar 
rokonság a magyar nemesség eredetének legfontosabb hivatkozási alapja, az Attila 
egyik hadvezérével való rokonság nagyon is előkelőnek számít. A legendás

1 Bartók István, A gyulafehérvári fejedelmi udvar és a: ifjú Báthory Zsigmond in Magyar reneszánsz 
udvari kultúra, szerk., R. Várkonyi Ágnes, Bp., 1987, 135-158, (a továbbiakban Udvari kultúra).
2 Benda Kálmán, Erdély végzetes asszonya, Bp., 1986:
3 Mikó Árpád, Báthory István király és a reneszánsz művészet Erdélyben (1576-1586), in 
Művészettörténeti Értesítő XXXVII. (1988) 109-135 (a továbbiakban MÉ). Ehhez v.ö. még 
Vásárhelyi Judit, A győri Székesegyházi Könyvtár possessorai, in Magyar Könyvszemle 96 (1980). 
230-246, (a továbbiakban MKSZ).
4 Antonius de Bonfinis, Rerum Ungaricarum Decades, Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque 
Aevorum), ed. I. Fógel et В. Ivánvi et L. Juhász. Lipsiae, 1936, (a továbbiakban Bonfini).
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eredetmonda keletkezésének körülményeiről sajnos nem tudunk többet, mint ahogy a 
másik nemzetségi mondáról sem, amely szerint a nemzetségalapítót Bátornak hívták, 
aki az ecsedi lápban legyőzött egy sárkányt. Mindkét legendát megőrizte Bethlen 
Farkas, aki Erdély történetéről írott munkájában a család eredetét illetően 
gyakorlatilag minden olyan adatot elmond, amelyet a XVII. században tudni lehetett 
a Báthoryakról: „Ennek a családnak az eredetét egyesek régebben Bathustól, 
Pannónia királyától vezették le, akitől az idők során a Bathok vagy Balthák családja 
származott. Mert Baltha gót nyelven merészt jelent, (magyarul Báthor): innen 
származott Alarik, a vizigótok királya, az ő halála után pedig Ataulf hasonlóképpen a 
vízigótok királya lett. Hogy ezek milyen nagyhírűek voltak, Bonfinius tanúsítja. Az ő 
utódaik kedvezőtlen körülmények miatt Alemanniába költöztek. Innen az ugyanebből 
a nemzetségből származó vazenburgi Vencellinus Szent István király alatt visszatért 
Pannóniába és oly jó viszonyba került vele, hogy a pannóniai (dunántúli) nemesség 
feje lett s méltónak mutatkozott arra, hogy az isteni királynak Kupa az utolsó 
somogyi vezér elleni hadjáratában az egész sereg fővezére legyen. Az ö 
dédunokájától, név szerint Mártontól származott a Báthor-nak nevezett Opos, aki 
más hőstettein kívül Salamon király alatt háromszoros párviadalban tüntette ki 
magát. Erről Thuróczi történelme bőven szól.” Megtudjuk a sárkányos címer eredetét 
is: „Tettéért címerül lobogót, három részre osztott zászlót kapott, amilyent díszként a 
lándzsa hegyére szoktak tűzni. Ezt a nemes és régi jelvényt Báthory Vid, egy bátor és 
szilaj ember három sárkányfogra változtatta, amelyeket a sárkány körbe forogva és 
farkát szájával elnyelve keretez be, azért, mert azt tartották róla, hogy az ecsedi 
mocsarakban megölt egy sárkányt. A későbbi időkben általában farkasfogaknak 
nevezték ezeket a fogakat.”3 A címer eredete persze nem sárkányölésre megy vissza, 
hanem a család XIV-XV. századi lassú felemelkedésének nyomát őrzi. Vid története 
éppenséggel ennek a felemelkedésnek a nemzetségi eredetmonda szintjén való 
leképeződése. Okleveles adatok alapján azt tudjuk, hogy az ecsedi várat a Báthoryak 
Károly Róbert idején, annak engedélyével építették és a királynak tett szolgálatokra 
való utalásul a Hűséges nevet adták neki.6 A fentebb idézett legenda tehát a 
birtokszerzéssel lehet kapcsolatban, mint ahogy a Gut-Keled nemzetségből származó 
család a Báthory nevet is a család által megszerzett Bátor mezővárosáról kapta.

A Báthory dinasztia mindkét hagyományt igyekezett felhasználni a maga 
számára. Erről tanúskodik a Heltai nyomda egy 1579-es terméke is, Kozárvári 
Mátyás Az régi magyaroknak első bejövésekről című müve, amely Báthory István 
politikájának támogatására készült és a nemzeti királyságot propagáló 
nyomtatványok sorába illeszkedik.' Batho király alkja felbukkan Báthory 
Zsigmonddal egykori titkára Giorgio Tommasi La Batorea című, 1609-ben

5 Báthory István emlékezete, szerk.. Nagy László, Bp., 1994, 81-82 (a továbbiakban Báthory 
emlékezete).
6 Mályusz Elemér, Zsigmond király uralma Magyarországon, Bp., 1984, 64-65 (a továbbiakban 
Mályusz).
7 Ács Pál, Attila-kultusz a Báthory-korban, in A neolatin irodalom Európában és Magyarországon, 
szerk., Jankovics László és Kecskeméti Gábor, Pécs, 1996, 113-119. (a továbbiakban Neolatin 
irodalom). Kozárvári énekének szövegét v.ö. Régi Magyar Költők Tára XVI/XI. (új folyam), sajtó alá 
rend.. Ács Pál. Bp., 1999, 13—15, 389—100. A Habsburgokkal vívott propaganda háborúhoz v.ö. Hopp 
Lajos, Antemurale és a conformitas humanista eszméje a magyar-lengyel hagyományban. 
(Humanizmus és reformáció 19.) Bp.,1992, 132-162, (a továbbiakban Hopp)
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Coniglianoban kiadott munkájában is.8 A humanista reminisztenciákról tanúskodó 
családi hagyomány eme ágáról több adatunk sajnos nincs, talán nem járunk 
az igazságtól, ha ennek okát abban látjuk, hogy a mégiscsak pogány Attila nem volt 
túlságosan népszerű elsősorban a katolikus közönség számára.

Sárkányölő Vid története a család XV. század elején történő újbóli 
felemelkedéséhez köthető. A Zsigmond alatt újra előtérbe kerülő család a Zsigmond 
által alapított Sárkány-rend tagja lesz. A Zsigmond korszakban különösen intenzív 
volt Szent György hazai kultusza, amire az 1408-ban alapított lovagrend címere a 
sárkány éppen úgy utal, mint a rend elnevezése. A köznemes Báthoryak ekkor 
kerülnek az arisztokraták soraiba, amely szoros összefüggésben van a Sárkány-rendi 
tagsággal, Zsigmond ugyanis bizalma jeleként felveszi Báthory Istvánt a rendbe, aki 
nem sokkal ezután megkapja az országbírói tisztséget.9 A Szent György kultusz 
különösen erős volt a Báthoryak között, amit több XV. századi címerfaragvány is 
bizonyít. Ezek egy fogas Báthory címert ábrázolnak a köré csavarodó sárkánnyal, 
vagyis a rendi jelvénnyel. Valószínű, hogy ez a lovagrendi tagság hatást gyakorolt a 
Vid történet megfogalmazódására, így ez nemzetségi eredetmítosz lehetett a korábbi, 
míg a Batho pannon királlyal kapcsolatos hagyomány későbbi, és feltehetően a 
Mátyás korszakban erőre kapó Attila kultusz inspirálta.

A lovagrendi tagság, ill. a nyomában kibontakozó Szent György kultusz 
lehetett annak az oka, hogy a címerben látható zászlót farkas- vagy sárkányfognak 
kezdték el értelmezni, később ábrázolni. A fog ill. a benne kifejeződő lovageszmény, 
amelynek a török elleni harc is szerves része volt, kiválóan alkalmas lehetett a később 
uralkodó dinasztiává váló család trónnal kapcsolatos jogigényének igazolásához. A 
fogas címerrel kapcsolatban ugyanis a tizenötéves háború idején különféle 
spekulációk születtek. Ezek közül az egyik legérdekesebb Martin Crusius tübingeni 
görög professzor.10 neves humanistáé, akinek a Báthory címerrel kapcsolatos 
emblematikus értelmezése jól jellemezi egyúttal a havasalföldi győzelem nyugati 
visszhangját is. Az 1596-tól vezetett Diáriumban olvasható egy 1596 május 20—i 
keltezésű Báthory Zsigmondhoz írott levél, amelyben Crusius kifejti, hogy 
Sziléziában született egy gyermek, akinek baloldali zápfoga aranyból van. Ennek a 
rejtélynek szerinte a következő a megfejtése: a hétéves gyermek a német-római 
birodalmat jelképezi, akinek több foga kihullott, vagyis sok katonája elpusztult a 
török fegyvereitől. Helyette azonban sok egészséges fogat növesztett, amelyek, mint 
a fog az ételt, a törököket és a tatárokat fel fogják őrölni. A Duna jobb partján 
sorakoznak, miként a fogak a keresztény fejedelmek, míg a bal hátsó aranyfog, a 
Duna bal parti alsó folyásánál uralkodó erdélyi fejedelmet jelöli. Ő az a csodás 
aranyfog, (mert a címerében is benne van a fog), azonkívül neve németül a győzelmet 
illetve szájat jelent:

messze

8 Giorgio Tommasi, La Batorea, Conigliano, 1609, (a továbbiakban Tommasi). Tommasiról v.ö. 
Erdősi Péter, A vesztes magasztalása. Giorgio Tommasi históriája Báthory Zsigmondról, in R. 
Várkonyi Ágnes emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére, szerk., Tusor Péter, Bp., 1998, 
258-265 (a továbbiakban R. Várkonyi emlékkönyv), Jászay Magda, A kereszténység védőbástyája - 
olasz szemmel, Bp., 1996, 151-158, 167, 168, 173, 174. 176, (a továbbiakban Jászay).
9 V.ö. 6. jegyzet.
10 Crusiusra és müvére Balázs Mihály hívta föl figyelmemet, amit ez úton is köszönök.
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„Puer in Silesia (scio iam sine dubio) Christophorus Myllerus nomine: cui cum 
septimo aetatis anno dentes (ut fieri ea aetate sólet) excidissent: postea (ante biennium 
scilicet) renati sunt novidentes: caeteri omnes, ossei secundum naturam: unus autem, 
ex solido auro (teste Cl. V. Iacobo Horstio, Iuliae Acad. Helmestadii in Brunosuigia 
Med. D.) unus, inquam, dens: okóxpuoo^ loco sinistrae mandibulae inferioris. 
Septennis puer, Imperator Augustus Romanorum intelligatur: cui multi dentes (ut et 
Antecessoribus eius beatis) exciderunt: id est, multi Duces, multi milites, multae orae, 
ab immanissimo hoste Turca occisi et ereptae fuerunt... Attamen hic sapiens et felix 
Augustus (quantumvis opinione Barbarorum puer) praeter illorum opinionem, multos 
alios bonos et firmos dentes produxit: qui omnes nihil, nisi Dentes, contra Turcas et 
Tartaros sunt: ad ipsos, tanquam cibum, commolendos, vel conterendos. Ipsi in ore 
sunt: hoc est, in regionibus illis fluminis Danubii, siue Istri, inferioribus. Ad sinistram 
aureus Dens Sigismundus, in Transyluania, et subiectis regionibus: tanquam in 
sinistrae mandibulae parte extrema: caeteri Duces, ad dextram Danubii oram. Contra 
quos, maximi exercitus Turcarum et tartarorum venturi sunt, ceu varii cibi, illis 
dentibus comminuendi.... tu Princeps Sigismunde, aureus dens eris: tu mirabili strage 
Barbaros comminues. Nam in ore mirabilis dens es: id est in ora illa Danubii sinistra. 
Nomen habes a Germanicae linguae vocabulo Sigen, quod Vincére est: et a Dictione 
Mund, id est, a prudenti (prudenti identidem) cohortatione ad copias tuas, 
opportunaque et felici ad alios eloquentia. Dens aureus, minus sane quiddam est ad 
multos cibos: sicut tuae copiae, Barbaricis exercitibus minores. Attamen aureo dente, 
cuius vigor maior, conterentur illi, atque ipse aureus Sultanus.”
(A sziléziai gyermeket Christophorus Myllerusnak hívják (ezt bizonyosan tudom): aki 
7 éves korára tejfogait (ahogy ebben a korban lenni szokott) elvesztette: azután 
(vagyis két évvel ezelőtt) új fogai nőttek: mindegyik a természetnek megfelelően: egy 
azonban szinaranyból (tanúsítja ezt Cl. V. Iacobus Horstius a braunsweigi hercegség 
helmestadi akadémiájának orvosa) egy úgymond dens olokhruszosz: az alsó állkapocs 
utolsó foga... A hétéves gyermek a német császárt jelenti: akinek sok foga (ahogy 
boldog emlékű elődeinek is) kihullott: vagyis, sok fejedelmet, sok katonát és földet a 
török megölt illetve elragadott... Mégis ez a bölcs és boldog uralkodó (barbárok 
szerint viszont nagyon is gyermeteg) a török hiedelmével ellentétben sok új és erős 
fogat növesztett:és mindegyik ahogy a fogak őrlik és összezúzzák az ételt, úgy teszik 
majd a törökkel és a tatárokkal. A fogak a szájüregben vannak: vagyis a Duna vagy 
Iszter felső folyása mentén lévő területeken. A baloldali aranyfog Zsigmond az erdélyi 
és a neki alávetett területeken: ahol a fog található a baloldali leghátsó helyen: a többi 
fejedelem a Duna jobb partján, akik ellen a törökök és a tatárok óriási serege vonul 
fel, vagyis az az étel, amelyet a fogak összezúznak... te vagy az aranyfog fejedelem: te 
zúzod szét csodás ütközetben a barbárokat. Mert te vagy a szájban a csodás fog: a 
Duna bal partján. A neved németül a Siegen, amely győzelmet és a Mund szót, amely 
az okos, bölcs emberre jellemző, helyes és áldott buzdító szót, az ékesszólást jelenti, 
amellyel te is buzdítod katonáidat. Az arany fog látszólag túl kicsi ekkora falathoz: 
ahogy a te sereged is kisebb a barbárokénál. Mégis ez az aranyfog, mivel nagyobb az 
életereje, magát az aranytól csillogó szultánt is elpusztítja... eddigi fényes győzelmeit
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elpusztítja... eddigi fényes győzelmeit is isten adományaként nyerte el... Fenségedhez 
a következő évben Havaselve sasa fog odarepülni. )11

Crusius nagyon érdekesen ötvözi Erdély sajátos földrajzi fekvésének tényét és a 
Báthory címerrel kapcsolatos asszociációit. Sajnos, nem tudjuk, hogy mi lett a levél 
sorsa, eljutott-e Zsigmond kezébe, hogy esetleg szövődött valamiféle kapcsolat 
Tübingen és Gyulafehérvár között. Azt sem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy 
Habsburgok álltak a jeles humanista mögött, azt ugyanis tudjuk, hogy a frankfurti 
kiadó, a 90-es években nagy mennyiségű turcica irodalmat piacra dobó Nicolaus 
Reusner diplomáciai feladatokat is vállalt a Habsburgoknak.12

Káthay Ferenc Gratulatio című művében szintén felbukkan a sas és a fog, 
amely 1597-ben született abból az alkalomból, hogy Zsigmond végre megkapta a 
rendkívül előkelő aranygyapjas rendet. Káthay fejedelmi alumnus, pápai 
szemináriumok diákja, így szoros kapcsolatban van a jezsuitákkal is. Művét 
Olmücben adták ki, abban a városban, ahol szintén található jezsuita kollégium, és 
amely oroszlánrészt vállalt az 1597 elején a rendi tagság átadásával kapcsolatos 
ceremóniára Prágába igyekvő Zsigmond körüli ünneplésben.13 A Gratulatio elején 
egy emblematikus vers olvasható,14 amely a kiterjesztett szárnyú Habsburg sassal 
egyesített Báthory címert ábrázolja. A vers burkoltan immár a történelemmé vált 
havasalföldi diadalra utal:

„Turcica luna Aquilas ne devoret: Et cruce mota 
Imperet, in medio DENS vetat iste loco.

Hue quoque Pontificis sceptrum, Regumque corona 
Hungarici accurrit, praesidiumque petit.

О bene te PRINCEPS Aquilarum dixero DENTEM

11 Martin Crusius, Diarium, in Annales Suevici, /-///, hrsg. v. W. Gőz, E. Conrad, Tübingen, 1927- 
1931, III, 96-97, (a továbbiakban Crusius).
12 R.J. W. Evans, Rudolf II, Graz-Wien-Köln, 1980, 118.
13 Káthay beszámolóját az ünnepségről és művéről v.ö. Monumenta Antiquae Ungariae IV. (1593- 
1600), ed. Ladislaus Lukács S.I., Romáé, 1987, 237, (a továbbiakban MAH. IV).
14 A vers alapjául Zsigmond 1594 november 21—i Rudolfhoz írott levele szolgált, amelyben azt kéri a 
császártól, hogy felvehesse címerébe a császári proktektorátus és a házasság allegorikus jeleként a 
kétfejű sast, amit Rudolf 1595 január 28-i oklevelében engedélyez az aranyozott R(udolphus) 
A(ustriacus) A(ugustus) betűkkel együtt: „Ut praeterea gratiam ac benevolentiam nostram, erga 
Dilectionem ipsius extemo aliquo signo magis magisque ostendamus, gentilitium ipsius sterna seu 
insignia in hunc qui sequitur módúm augenda ac locupletanda duximus, Scutum videlicet rubeum, in 
medio lupinum mandibulum album tribus dentibus sive radiis armatum ostendans, quod Dilectioni 
ipsius família tanquam militare signum praetulit, innuere volens, quemadmodum lupus quoscunque 
hostiles ictus dentibus accipit, sic se hosti dentes et caput ipsum ostentare et obiicere audere. Quod 
Dilectio ipsius modo insigniter facit, ut in prima quasi acie adversus imminentem Turcarum potentiam 
Caput periculis intrepide obiectet. Quae quidem insignia, ut magis splendescant ab Imperiali nostra 
Aquila nigra bicipite, quae expansis alis, quasi jubiláns evolet, ita in pectora comprehendi cupimus, ut 
sursum in sublime ferri alite Caesareo videantur, in cuius quidem Aquilae alis literae aureae R dextra 
et A sinistra Rudolphum Austriacum Augustum nostrum nőmén significantes collocentur, hocque 
stemmate sic aucto et locupletato tanquam emblemate indictur Dilectionem ipsius sub Imperialis 
Aquilae protectione praeclara verum iám ante gestarum et in posterum adhuc gerendarum fama et 
gloria ad aethera ferendam.” Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei si tarii-románesti, 
vol. IV, pub., Andrei Veress, Bucuresti, 1932, 188-189, (a továbbiakban Documente IV).
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Nam fessis alis DENS quasi bella geris.
Tu lunam perimis, REGUMQUE AQUILASQUE tueris: 

Tu claro fortis DENS es in Imperio.”15

(A sas uralkodjon a keresztet emelve fel, és hogy a török hold ne tudja felfalni/ 
engedi a fog melyet a sas visel a mellén/A pápai jogar és a királyi korona/a magyarok 
segítségét kéri JÓ fejedelem méltán neveztelek sasfognak/mert kiterjesztett 
szárnyakkal viselsz háborút/A holdat elpusztítod, a királyi sasokat megvéded./Te 
vagy a szent birodalom erős foga.)

nem

Hangvétele tehát nem különbözik Crusiusétól, célja pedig mindkettőnek a 
további háborús erőfeszítésekre való buzdítás. A címer és az ahhoz tapadó 
nemzetségi eredetmítosz egy másik összefüggésben kerül elő a már idézett 
Tommasinál, aki miután a Batu kánnal kapcsolatos rágalmak alól tisztázta volt urát, 
egy újabb érvet hoz a vádaskodók elhallgattatására:

„II Serenissimo Prencipe di Transilvania, SIGISMONDO BATTORI, delli cui egregii 
fatti specialmente ho impreso di scrivere compendiosa, et succinta história, é illustre 
non solo per le guerre hauete da lui con Turchi, et per le vittorie di loro 
gloriosamente riportate ma anco la nobiltá del sangue, et antichitá della Famiglia, che 
per vetustissimi annali si trova haver origine, non come alcuni volevano, da Batto 
Imperador de Tartari, che giá quattrocento, e piú anni scorse, con potentissimo 
essercito, la Polonia, et l’Vngheria, ma da Ré dell’istesso nome, che con altri di 
corona fu con Attila alle imprese da lui fatte; due della cui Stirpe di Batto, d’Idololatri 
divenuti fideli di Christo, si fermarono nel regno d’Vngaria, dominando gran spatio 
della régióné terminata da i fiumi Danubio, et Tibisco, ove li Battori possedono 
tuttavia molti luoghi de Toro Antecessori, e fra questi la terra del proprio Battor, e la 
maravigliosa fortezza di Etzet.” 16
(Báthory Zsigmondot Erdély fejedelmét, akinek tetteiről nem régen egy rövid és 
tömör história megírásába kezdtem, nemcsak a török ellen vívott háború és az általa 
kivívott nagyszerű győzelem tette hírnevessé, hanem családjának előkelősége és ősi 
mivolta is, amely a régi krónikák szerint, nem mint egyesek vélik, Batu tatár kántól, 
aki több mint négy évszázada hatalmas sereggel [dúlta fel] Lengyelországot és 
Magyarországot, hanem egy hasonló nevű királytól ered, aki több más társával 
egyetemben elkísérte Attilát hadjárataira. A Báthoryak két ága, miután bálványimádó 
pogányokból Krisztus híveivé vált, megtelepedett Magyarországon, a Duna és a Tisza

15 Gratulatio In laudem Serenissimi Sigismundi Báthory Dei Gratia Transylvaniae, Moldáviáé, 
Valachiae, Transalpinae, Sacri Romani Imperii Principis, Ungariae Partium Domini, Siculorum 
Comitis, etc.... Autore Francisco KATHAYDe Lugos..., Olomutii, 1597, A1 v (a továbbiakban Káthay). 
A szerző a jezsuiták tanítványa, verses orációja nyilván az ő sugalmazásukra készült. A mü 
születésének háttere csak részben az aranygyapjas rend felvételének ünnepélye; mélyebb oka a 
fejedelem lemondási szándéka, amelyet a rend mindenáron megakadályozni szándékozott. V.ö. erről 
Neolatin irodalom, 121-127. A sárkányfog Báthory Zsigmond lemondása és Báthory András trónra 
lépte és bukása után a törökhöz hasonlóan ellenséges hatalomként jelenik meg a császári 
megrendelésre készült műalkotásokon. Galavics Géza, Kössünk kardot az pogány ellen, Bp., 1986, 
39-40, (a továbbiakban Galavics).
16 Tommasi, 3.
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által határolt tágas földeket vette birtokába, amelyek közt volt Bátor városa és Ecsed 
csodálatraméltó erőssége is.)

Az utolsó sorok azt sugallják, hogy nemcsak a barbársággal kapcsolatos vád 
nem igaz, hanem éppen ellenkezőleg, éppen a Báthoryak ősei voltak azok, akik 
elsőként áttértek a keresztény (értsd katolikus) hitre. Tommasi művének polemikus 
hangvételével itt most nem foglalkozunk, számunkra inkább az az érdekes, hogy 
szavaiból a fentebb említetteken kívül egy másik családi hagyomány is kitapintható. 
Erről a hagyományról a tájékozott Bethlen Farkas is tudósít: „Ez a Báthoryak 
családja (akikről Báthory városa nevét kapta), mindig a vitézség példáját mutatta 
Magyarország királyai mellett, de különösen, mikor Jeruzsálemi András, 
Magyarország királya a szent föld felszabadításáért viselt háborút. Érdemeiért 
király a Bobnak nevezett birtokot adta nekik Magyarországon s ezt a dolog örök 
emlékezetére a Thábor hegyen írott okmánnyal erősítette meg... Várnánál is Báthory 
István, Ulászló, Magyarország királya mellett állva nem kis bátorságnak adta 
tanújelét, mikor a heves csata legválságosabb percében a neki átadott királyi zászlót 
tartva, Istenért és a haza szabadságáért bátran harcolva esett el.”17

A Bethlen Farkas által említett oklevél még a XVI. században is megvolt, 
amelyet a család különös kegyelettel, ereklyeként őrzött. Erre Antonio Possevino 
1583-as magyarországi útjáról készült egyik beszámoló levele a bizonyíték. A 
Bethlen Farkas által említett oklevél tartalmáról ugyan nem mond semmi közelebbit, 
de a fentebbi adatok fényében egészen bizonyos, hogy ugyanarról az oklevélről van 
szó:

ez a

„Inde Varadinum ibo ut reliquum per Ungariam iter diligentissime absolvam et 
litterarum illarum exemplum quae ab Andrea hyerosolymitano rege in monte 
Calvariae scriptae sunt, in itinere accipiam. Exemplum enim ea in arcé est quae inter 
Claudiopolim et Varadinum spectat ad Illustrissimum Dominum Stephanum 
Batoreum qui hunc excurrit, ut Regiae Maiestatis ea de re litteras acciperet mihique 
sua fidenter animi sensa exponeret.”
(Innen Váradra mentem, egyrészt azért, hogy a Magyarországon még hátralévő 
utamat a lehető leggyorsabban megtegyem, másrészt, hogy annak az oklevélnek a 
példányát, amelyet András király állíttatott ki Jeruzsálemben a Kálvária hegyen, 
magamhoz vegyem. Ezt ugyanis Báthory István Öméltósága őrizte Kolozsvár és 
Várad között lévő várában, aki miután megkapta Őfelségének ez ügyben írott levelét, 
a kért iratot átadta nekem.)18

A keresztes háborúkban történő részvétel emlékét megőrizte Tommasi is: 
..si veggono eretti monumenti augustissimi, et memorie molto antiche, quali sono 

parimenti indici d’opra fatta dalia Republica Christiana, nel riacquisto comune di 
Terrasanta, dove portorono i Battori le prime cariche, et insegne de’Ré d’Ungaria, 
facendosi prodezze ammirande.”(...fenséges emlékműveket emeltettek a régi 
dicsőség emlékezetére, amelyek nemcsak a kereszténységnek a Szentföld

3V

17 Báthory István emlékezete, szerk. Nagy László, Bp., 1994, 81-82. 
i8MAH 11,411.
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visszafoglalására tett közös erőfeszítésének, hanem a Báthoryak rendkívüli 
vitézségének emlékét is őrizték, akik amellett, hogy előkelő tisztségeket viseltek, a 
magyar királyok zászlaját is hordozták.)19

A fentebbi adatok fényében valószínűnek tartjuk, hogy a sárkányölő Szent 
Györgyhöz kötődő lovagi kultusznak, amelyről az imént beszéltünk, amelynek 
gyökerei II. András keresztes hadjáratának idejére nyúlnak vissza, amikor a család 
még Gut-Keled néven volt ismeretes. A család XV. századi eleji felemelkedésének 
bizonyítéka, hogy Mátyás idején a család nyíri majd ecsedinek nevezett ágába tartozó 
Báthory István, aki Kenyérmezőnél aratott világraszóló győzelmet a törökön az 
erdélyi vajdai méltóságot viselte. Sikerei nemcsak a család hírnevét öregbítették, 
hanem a családban élő eredetmítoszt és az általuk gyakorolt lovagi erényeket is 
tovább erősítették. A kenyérmezei győztes Báthory István Nyírbátorban két 
fogadalmi templomot is emeltetett az általa támogatott ferencesek számára. Az 
egyiket Szent György, a másikat pedig Boldogasszony tiszteletére szentelték föl. A 
templomok falaira a töröktől elvett fegyvereket akasztották, örök emlékezetül a 
nagyszerű diadalra. Mindkét templomot kifosztották ugyan az 1550-es években a 
moldvai vajda csapatai, a leszármazottakban azonban tovább éltek a vitézi 
hagyományok a család katolicizmusával szoros összefüggésben. A „nagy” Báthory 
István szülei fiuk születésének örömére, fogadalomból Somlyón templomot 
emeltettek Szűz Mária tiszteletére és fiukat talán a kenyérmezei győztes Báthory, 
talán Szent István, talán mindkettőre való emlékezésül Istvánnak nevezték el. A 
jövendő lengyel király egy olyan szellemi környezetben nevelkedett tehát, amelyet a 
keresztes eszme, a török elleni harc, és a Mária tisztelet rajzolt ki. A jezsuita 
Possevino legalábbis így látja ezt a szellemi közeget:

„Est clivus reliquis altioribus montibus haerens et arci illi репе imminens, super quo 
Regis parentes admodum pii templum Beatae Virginis anno huius saeculi quarto 
supra trigesimum extruxerant, quo anno Stephanus qui nunc regno polonico potitur, 
in lucem editus futurae in eo pietatis et dignitatis praemium et quasi vaticinium 
iisdem parentibus fűit. Neque enim hi tarn ecclesiam aedificisse et filium genuisse 
visi sunt quam eurn qui augustiora quam templa ipsi erat aedificaturus ac certe 
Livonia, Lituania, Polonia et Transylvania catholicam Ecclesiam ut facit 
propagaturus.
(Magas hegyektől övezve, a vár fölé emelkedve építtették a király jámbor szülei 
Boldogasszony templomát 1534-ben, amikor Lengyelország jelenlegi királya 
megszületett, szülei számára ajándékként, akiknek istenfélelme fiuk jövendő 
jámborságát és királyi méltóságát is mintegy megjósolta. Mert ők nem egyszerűen 
templomot építtettek és gyermeket nemzettek, hanem őt hozták a világra, aki nem 
egyszerűen templomokat emelt, hanem a katolikus vallást terjesztette Livóniában, 
Litvániában, Lengyelországban és Erdélyben.)

„20

A tudós jezsuita szóhasználata a szentek legendáinak nyelvezetét idézi, gondoljunk 
csak Szent István születésével kapcsolatos történetre, Mária tiszteletére.21 A későbbi

19 Tommasi, 4.
20 MAH II, 526-527.
21 A hagiografikus hagyomány toposzaival való hasonlóságokra v.ö. Kruppa Tamás, Marciare verso
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lengyel király élete végéig hű maradt ezekhez az eszményekhez, és e szerint 
neveltette utódját Zsigmondot is. Követésük különösen nehéz feladat elé állította egy 
protestáns fejedelemségben és egy jelentős protestáns népességgel rendelkező 
királyságban.

Az általa vallott elvekről és az iránta táplált (katolikus) reményekről a 
legszebben Szántó István Báthory Istvánhoz és másokhoz írott levelei tanúskodnak. 
A továbbiakban vezérfonalul Szántó leveleit használjuk, amelyet az is indokol, hogy 
hasonló források, a havasalföldi hadjárat kivételével, amelyről külön fejezetben lesz 
szó, Zsigmonddal kapcsolatban nem maradtak fenn. Leveleiben és két orációjában a 
gazdag és termékeny Hungária és a propugnaculum toposzai mellett van Szántó 
leveleinek van egy olyan vonatkozása, amely közelebb vihet minket a fejezet elején 
feltett kérdésünk megválaszolásához. Szántó, mint annyi más magyar kortársa, nagy 
reményeket fűzött a Báthoryak uralmához, tőlük többek közt Erdély rekatolizálását 
várta. Ezeknek a reményeknek hangot is adott: az általa megfogalmazott ideálok 
ugyanakkor elválaszthatatlanok azoktól az aktuálpolitikai felhangoktól és azoktól a 
harcoktól, amelyeket a rend kénytelen volt Erdélyben és Lengyelországban megvívni.

1576. október l.-i levelét Báthory Istvánnak lengyel királlyá való választása 
alkalmából írta. A szöveget újra közlő Lukács László megállapította, hogy az három 
részből áll, az első leghosszabb rész pedig nem is levél, hanem egy cicerói mintákat 
követő oráció, amelyet Szántó a lengyel király köszöntésére szánt. így érthető, hogy 
éppen ebben a részben fogalmazza meg az uralkodó erényeivel kapcsolatos 
elvárásokat: „Ego sic existimo, quatuor has rés potissimum in rege catholico inesse 
oportere: pietatem erga Deum, iustitiam et benignitatem erga subditos. rei denique 
militaris periciam ad propulsandum hostes a regno. Quae qualia sint in te... pace tua 
liceat, quaeso, mihi, Rex invictissime, ad communem multorum utilitatem paucis est 
et summatim tantum attingere.”22 (Úgy gondolom, hogy egy igaz katolikus 
uralkodónak négy erényt okvetlenül gyakorolnia kell: a jámborságot Isten iránt, az 
igazságosságot és jóságot az alattvalók iránt és végül a hadi erényeket az ország 
ellenségeinek legyőzéséhez....). Báthory István elé példaként nagy királyainkat állítja:

„Habuisti praeterea Divum Stephanum, primum regem nostrum qui inter múlta 
templa... unum caeteris magnificentibus sub nomine Beatae Mariae Virginis, Patrona 
Hungáriáé construxit. Habuisti Sanctum Ladislaum regem, Sanctum Emericum, 
ducem Transilvaniae, Mathiam Corvinum, regem Pannóniáé, Vladislaum Iagellonem, 
regem Poloniae, Sanctum Stanislaum, episcopum cracoviensem, Casimirum regem 
Poloniae, omnes denique totius christianitatis catholicos imperatores, reges, duces, 
principes et praelatos.”23
(Ott van az isteni István, első királyunk, aki a sok templom közül a legpompásabbat 
Boldog Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya néven emeltette, vagy Szent László. 
Szent Imre Erdély hercege, Korvin Mátyás Pannónia királya, Jagelló Ulászló 
Lengyelország királya, Szent Szaniszló krakkói püspök, Kázmér lengyel király és 
végül az összes többi katolikus császár, király, herceg, fejedelem és főpap.)

Constantinopoli, in Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. 
(Adattár 35), Szeged, 1997, 307-327.
22 A levél megszületésével kapcsolatban v.ö. MAH I, 562-563, 588, az idézet 565.
23 MAH I, 568.
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Látjuk tehát, hogy milyen erőfeszítéseket tesz az által ideális uralkodónak 
tekintett István meggyőzésére. Nemzeti szentjeinkkel példálózik, példájukat szinte 
sulykolja az eretnekekkel szemben túlságosan is engedékeny királynak, így próbálván 
keményebb fellépésre bírni. Fentebb említett orációjában azt is megemlíti, hogy egy 
Báthory életrajzon dolgozik. Jóllehet a szöveg nem maradt ránk, Szántó levelei és a 
fentebb idézett részlet azt sugallja, hogy azt ugyanebben a szellemben kívánta 
megírni. Az általa sugallt Báthory kép minden bizonnyal nem sokban különbözött 
szentjeink, István, Imre, László, Zsigmond király, és a Hunyadiak alakjától, méltó 
helyet foglalván el egy képzeletbeli nemzeti panteonban. Ha Szántó munkája 
maradt ránk, az 1580—as évek elején Lengyelországban működő pápai 
Bolognetti hátra hagyott egy rendkívül érdekes feljegyzést István királyról és 
feleségéről Annáról. Ez a feljegyzés erénykatalógus, mégpedig a legfontosabb 
keresztény erények katalógusa. Több kitételében ugyanis kísérteties hasonllóságokat 
mutat szentjeink, így Szent István, László és Hunyadi János életrajzával:

nem is
nuncius

„S’intenerisce e lagrima facilmente, forse per la memoria dei varii successi déllé sue 
gran fatiche prosperate finalmente da Dio tanto pienamente, et questo fa 
principalmente alia messa nell’elevatione di Nostro Signore; e fu scritto da Vilna da 
alcun Padri gesuiti ch’aveva fatto il medesimo mentre nel collegio loro haveva 
sentito il dialogo di Melchisedech et Abraam, et nel dialogo della pace in sentir parlar 
la vittoria mentre dicea a Dio: Tu sai ehe per ordine tuo ho portato questo stendardo 
in mezzo degli inimici... Nel medesimo tempo ehe venne 1’aviso della pace, si canto 
nel duomo di Vilna una messa, poi si predicó, et doppo La predica si fecero alcuni 
dialoghi о rappresentationi, nella qual si introduceva la pace, la guerra, la vittoria et i 
ministri di queste, cioé soldati, dottori et religiosi; et occorendo ehe la vittoria prese il 
stendardo proprio del Re et inginochiatosi con volger gl’occhi al cielo, chiamó in 
testimonio Dio come per commision di lui havea abbracciato quel stendardo et 
fattolo veder vittorioso fra la schiere armate dei nemici, il Re subito si buttó in 
ginochioni, et orando con le mani giunte mandava fuor dagl’occhi molte lacrime.”24 
(Könnyen elérzékenyül és sírva fakad a misén az Úr testének felmutatásakor, talán 
amiatt a sok megpróbáltatás miatt, amelyeket Isten mért ki rá. Vilnából írták a 
jezsuiták, hogy ugyanez történt a kollégiumban egy Ábrahámról és Melkizedekről 
szóló dialógus hallgatása közben. Amikor hírét vette a békének, így szólt az Úrhoz: a 
te parancsodra hordozom ezt a zászlót ellenségeim közepette... Ugyanabban az 
időben, amikor meghozták a béke hírét éppen misét mondtak a vilnói 
székesegyházban, majd a prédikáció következett: a prédikáció után dialógust és egy 
kis előadást rendeztek, amelyben megjelent a béke, a háború, a győzelem és ezek 
szolgái, vagyis a katonák, egyházatyák és a papok. A béke a király zászlaját fogta és 
térdepelve szemét az ég felé fordította Istent hívta tanúul, hogy emelje föl azt és 
vezesse győzelemre az ellenség fegyvereivel szemben. A király is letérdelt és 
összetett kézzel imádkozott, miközben szeméből folytak könnyei.)

24 Alberti Bolognetti nuntii apostoliéi in Polonia epistolae et acta 1581—1582, coll. a Ludovico 
Boratynski, ed. Edward Kuntze et Czeslaw Nanke, Cracoviae, 1923-1933, (Monumenta Poloniae 
Vaticana V.), 655, 659.
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Bolognetti is természetesen toposzokról beszél, szavaiból azonban 
kiderül, hogy a feljegyzés jó részben személyes élményeken vagy első kézből vett 
információkon alapul vagyis a király tudatosan igyekezett úgy viselkedni, ahogy azt 
elődei tették.

az is

A fentebbi vázlatos áttekintésből is kitűnik, hogy Báthory István teljes 
mértékben tudatosan, mondhatni programszerűen nyúlt vissza a középkori 
Magyarország hagyományához. Hogy ezt mennyire komolyan gondolta, azt 
végrendelete mutatja, amelyben a katolikus egyház védelmét, a jezsuita rend 
támogatását és az eretnekek elleni harcot hagyja örökül utódjára Zsigmondra:

„Ad te redeo, charissime Nepos Princeps Transylvaniae, Sigismunde Bathori, tibique 
inprimis Collegium Societatis Jesu Claudiopolitanum et Albense lego et committo, 
quae collegia pater tuus et ego fundavimus propriis facultatibus nostris, sine 
cuiusquam iniuria, quae ita tuearis et defendas, quatenus animae tuae, patriaeque, cui 
praeses, salus tibi chara est. Non deerunt puto Ariani atque inprimis Colosvarienses, 
qui eos eversos esse velint, favebunt iis senatores tui omnes, aut Calvinistae, aut 
Lutherani, nec deerunt importunitati juvenes et aulici personae tuae, pariter haeretici, 
qui tarn adulantes procaciter in eos invehentes, animum tuum transversum rapiant. 
Sed, si vir es. facile omnibus resistes, sola constantia et fervore, zeloque pietatis 
magis, magisque Deo et hominibus contestatam redde. О utinam potuissem vel in 
hoc solum meae erga te pietati satisfacere, et si non omnes, saltern paucos tibi 
intimos consiliarios et cubicularios catholicos et pios dare potuissem, tarn omamento 
nostri securitati fuissent. Sed ea est ibi temporis et morum perversitas, ut omnes 
declinaverint, variisque haeresibus imbuti.”25
(Es most rád térek drága unokaöcsém, Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem, rád 
bízom a Jézus Társaság kolozsvári és gyulafehérvári kollégiumát, amelyeket atyád és 
én alapítottunk lehetőségeinkhez mérten senki jogát nem sértve. Úgy védd és óvd 
ezeket mint a lelkedet és a hazát, amelynek uralkodója vagy, és amelyeknek üdve 
számodra mindennél fontosabb. Az ariánusok, különösen a kolozsváriak, gondolom, 
el akarják majd pusztítani a kollégiumokat, amiben az összes tanácsúr segíteni fogja 
őket, akik mind egyformán eretnekek, és legyenek bár lutheránusok vagy kálvinisták, 
fiatalok vagy öregek, nem fognak egyetlen alkalmat sem elszalasztani, hogy 
arcátlanul és hízelegve, de rávessék magukat nemcsak a kollégiumokra, hanem a te 
lelkedre is. Ha férfi vagy, könnyen ellent tudsz állni mindennek az Isten által mind 
jobban és jobban kinyilvánított kegyes buzgalom és az emberekkel szemben 
tanúsított állhatatosság révén. Ó bárcsak módom lett volna, ha csak egy kis 
mértékben is, az irántad érzett jóakarat bizonyítékaként, legalább néhány hű katolikus 
tanácsurat és szolgát adni neked, akik támaszul és díszül szolgáltak volna 
udvarunknak. De olyan idők járnak, amikor az erkölcsök megromlanak és 
eretnekségek ütik fel fejüket.)

A végrendeletnek ez a része végül nem került bele, érthető okokból, a

25 Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király levelezése, I-ll, (1556-1586), közre bocsájtja 
Veress Endre, Kolozsvár, 1944, II, 302 (a továbbiakban Báthory levelezés). Nyilván az eretnek 
hatások kiküszöbölése miatt ad Leleszinek teljhatalmat a gyermek fejedelem nevelésében, külön is 
lelkére kötve, hogy egy tapodtat se mozduljon neveltje mellöl. Udvari kultúra, 141.
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hivatalos változatba. A király halála után, mint arra már utaltunk, rögtön elkezdődött 
Zsigmond neveléséért a küzdelem, ahogy azt Báthory István is előre látta. A harc 
tétje természetesen az volt, hogy milyen vallású legyen a fejedelem, és milyen elvek' 
érvényesüljenek nevelésében. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a vita tétje az volt, hogy 
melyik történelmi hagyomány igazolja Báthory Zsigmond és dinasztiája hatalmát és 
jogigényét Erdély trónjára. Itt nyerik el igazi jelentőségüket a családi hagyományok, 
mert nem volt mindegy, hogyan és miképpen értelmezik a családi mitológiát. A 
küzdelem részleteivel itt most nem foglalkozunk, hanem inkább arra összpontosítjuk 
figyelmünket, hogy - immár a Zsigmonddal kapcsolatos források tükrében - mi lesz 
a sorsa a fentebb már vázlatosan ismertetett katolikus örökségnek, ill. hogy milyen 
más hagyományok játszanak szerepet a „fejedelmi arcmás” megformálásában.

Adataink ugyanis arra utalnak, hogy Zsigmond nemcsak 1595-ben 
Havasalföldön, de nemcsak ott, hanem mindenhol úgy lépett fel, úgy viselkedett, 
mint a legendák ideális keresztény lovagja. Nagybátyját és elődeit próbálta így 
nemcsak követni, hanem túlszárnyalni is: az imitáció leginkább akkor sikeres, ha a 
lehető legszemélyesebb üggyé válik. Ez pedig egyedül a név által lehetséges, mert a 
név által jön létre spirituális kapcsolat példakép és követője közt. Szétszórt adataink 
arra utalnak, hogy Báthory Zsigmond számára Szent Zsigmond burgund király és 
Luxemburgi Zsigmond magyar király és német-római császár jelentette ezt a 
példaképet.

Szent Zsigmond a VI. században élt burgundi uralkodók egyike, kultuszának 
magyarországi előzménye Zsigmond király nevéhez köthető. A szent tiszteletét ö 
virágoztatja fel Magyarországon, amikor ereklyéit a huszita felkelés miatt Prágából 
Budára szállíttatja 1424-ben és tiszteletére kápolnát emeltet.26 Legendája a 
burgundok történetével kezdődik, majd rátér arra a véres testvérviszályra, amelyből 
Gundobadus, Zsigmond apja kerül ki győztesen. Gundobadus a gót törvényeket 
követte, vagyis ariánus volt: „...ipse Gundobadus rex omnisque gens borgundionum 
tunc temporis gottice legis viderentur esse cultores.”(...maga Gundobadus a 
burgundok királya azokban az időkben a gót törvényeket látszott követni.)27. Fiát 
Zsigmondot azonban katolikusként neveli, „...cum filiis suis Christiane et religionis 
cultum catholice visi sunt tradidisse.”(...bár fiait katolikus hitben neveltette.)28, aki 
alighogy elérte a férfikort, máris az életszentség jeleit mutatta. Katolikus mivolta 
ellenére az ország rendjei királyukká választják: „Defuncto autem genitore suo rege 
Gondebando licet incredula circa fidem Christi omnis gens burgundionum una cum 
paucis romanisque cum ipsis in galliis eorum morsibus laniati durabant contenti, 
excellentissimum virum Sigismundum sibi regem elegerunt.”(Apja Gundobadus 
halála után, jóllehet a hitetlen burgundok a kevés rómaival együtt és a gallokkal 
viszálykodtak Krisztus hite miatt, mégis ezt a kiváló férfiút, Zsigmondot választották 
királyukul.)29 Királyként példamutató, szenthez méltó életet él, megalapítja a Saint

26 Magyarországi művészet 1330—1470 körül I-П., szerk. Marosi Emö, Bp. 1987, 1. 206—207, (a 
továbbiakban Magyarországi művészet).
27 Legende, AlIIr.
28 Uo.
29 Uo.
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Moritz-i kolostort, Szent Móricnak és thébai mártíroknak a tiszteletére. Őt és 
családját végül a pogány frankok ölik meg árulás következtében.30

Szent Zsigmond neve a magyar forrásanyagban először Kézai krónikájában 
tűnik fel, aki szerint I. Péter magyar király apjának Vilmosnak a fivére.31 
Kultuszának magyarországi előzménye Zsigmond király nevéhez köthető. A szent 
tiszteletét ő virágoztatja föl Magyarországon, amikor ereklyéit a huszita felkelés 
miatt Prágából Budára szállíttatja 1424-ben és tiszteletére kápolnát emeltet.32 Jóllehet 
Zsigmond halála után védőszentje kultuszának nem sok nyoma marad, az bekerül a 
magyar szentek panteonjába, amelynek reprezentatív gyűjteménye a már többször 
említett Legende. Szent Zsigmond ereklyéinek sorsa hasonló „karriert” fut be Közép- 
Kelet Európában. 1460-ban készül róla martirologium, majd a szent fejereklyéjét II. 
Vencel I. Zsigmond lengyel királynak adja, aki Plosciba viteti. Báthory Zsigmond 
kortársa, III. Zsigmond lengyel király pedig bazilikát építtet tiszteletére. III. 
Zsigmond bazilikát építtet tiszteletére.33 Kultuszának elevenségét mutatja az, hogy a 
szent állítólag megjelent II. Ulászló magyar királynak 1497-ben több cseh szent 
társaságában, majd 1619. november 8-án a prágai Szent Vitus székesegyházban.34 
Ünnepe föltűnik a század folyamán kiadott Breviárium Strigoniensekben,35 amelyek 
a szent ünnepét október 17-re teszik Szent Gallus ünnepnapjával egyetemben. A 
fenti adatok azt mutatják, hogy Szent Zsigmond kultusza nemcsak Magyarországon, 
hanem Cseh- és Lengyelországban népszerű volt a XVI. és XVII. században is.

Nem tudjuk, csupán valószínűsítjük, hogy Báthory Kristóf névválasztását is 
Luxemburgi Zsigmond alakja és azon keresztül védőszentje inspirálta. A következő, 
a szent kultuszával kapcsolatos adat ugyanis Báthory Zsigmond nevéhez köthető. 
Egy havasalföldi hadjáratról beszámoló jezsuita levél szerint a táborban egy isteni 
jelként értelmezett fényes csillag tűnt fel október 17-én Szent Zsigmond 
ünnepnapján: „In festő Sancti Sigismundi mane ante auroram apparuit quasi fax 
quadam ardens in coelo... Et Serenissimus, ubi hoc signum vidít, plurimum 
exhilaratus est, et statim Illustrissimum Nuntium Apostolicum ad idem videndum 
vocari curavit.” (Szent Zsigmond ünnepnapján kevéssel hajnal előtt egy fénylő 
fáklyához hasonló jelenség tűnt föl az égen... Őfelsége, amint ezt a jelet meglátta igen 
megörült és rögvest az apostoli nuncius urat hivatta, hogy megmutassa neki is...)36 A 
hadjáratról beszámoló olasz nyelvű awisók beszámolnak arról is, hogy a szent 
ünnepnapját nagy pompával ülte meg: „...la qual essendo guardata dal Prencipe con 
ogni devotione, et solennitá.” (...amelyet a fejedelem nagy pompával és igen 
jámboran ünnepelt meg.)37

j0 Legende, AIIIv.
31 Képes krónika, ford. Bollók János, in Magyar középkor, vál., jegyz., V. Kovács Sándor, Bp., 1984, 
(Magyar Remekírók) 211-212, (a továbbiakban magyar középkor).
32 Magyarországi művészet 1, 206—207.
33 Joannes Putanicz, Vita Sancti Sigismundi, Tymaviae 1711,35, 66, 73-74, 79-80, (a továbbiakban 
Putanicz).
34 Putanicz, 82, 84-85.
35 Breviárium strigoniense, I-II, 1502, II, 305v. Az OSZK által őrzött XVI. századi Breviárium 
Strigoniense kiadások mindegyikében szerepel ünnepnapja.
36 MAH IV, 162-163.
37 MTAKK, Veress-hagyaték, Ms 469, 199-200 (a továbbiakban MTAKK Ms 469).
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A szent példája egész a sírig elkísérte, amit egy 1613-as awiso is dokumentál. 
Ez Báthory Zsigmond haláláról beszámolva megjegyzi, hogy az egykori fejedelmet 
Prágában a Szent Vitus székesegyház Szent Zsigmond kápolnájában helyezték végső 
nyugalomra: „...sepolto... nella capella di San Sigismondo di quello 
arcivescovato ”(...és annak az érsekségnek a Szent Zsigmond kápolnájában temették 
el.)38

Achille Tarducci 1597—ben adja ki II Turco vincibile című munkáját. A szerző 
Báthory István megbízásából egy ideig Várad megerősítésén dolgozott mint 
hadmérnök, majd Győr várába került, ahol már az apja is szolgálta császárt. Művét 
Miksa főherceg és Cinzio Aldobrandini mellett Báthory Zsigmondnak ajánlja és azt 
írja, hogy Magyarország visszanyerheti régi fényét, amilyen Szent István és Mátyás 
idejében volt, mert a jóslatok azt mondják, hogy a török birodalom, amely Zsigmond 
magyar király uralma alatt emelkedett fel, egy másik Zsigmond által fog elbukni:

„...et zelo Christiano, ehe rinovendo in Ungaria la gloriosa memoria de i regi Stefano, 
a Mathia, ha suscitato gran speranza della sua liberatione, et massime, ehe la salute 
appare dalia Transilvania, et Valachia, per dove cominció venire la Tirannia 
Turchesca, о spesso almeno s’é ricovrata in questo regno; con tanta maggiore 
augurio, quanto che per un Sigismondo stima dover finire di sentir l’armi Ottomane, 
come per un Sigismondo cominció provarle... spera PUngaria scotersi il giogo 
Ottomano, aggiontoli il buono augurio del nome, ehe come sotto un Sigismondo 
cominció sentir tál Tirannia, cosí sotto un Sigismondo debba essere restituita nella 
sua pristina libertá.”39
(...a keresztény buzgalom feltámasztotta Magyarországon István és Mátyás dicső 
emlékét, felszítva a szabadulás reményét, amely éppen Erdélyből és Havasalföldről 
érkezik, ahol a török zsarnokság először ütötte fel a fejét, vagy legalábbis gyakorta 
ott húzódott meg: a jóslat szerint egy Zsigmond miatt kell elhallgatniuk az oszmán 
fegyvereknek, amelyek egy másik Zsigmond alatt szólaltak meg először: 
Magyarország azt reméli, hogy az oszmán igától a név szerencsés csillagzata fogja 
megszabadítani, mert ahogy egy Zsigmond alatt tűnt fel a zsarnokság, úgy egy másik 
Zsigmond fogja visszaállítani a régi szabadságot.”)

Zsigmond király alakja kitüntetett helyen szerepel a jezsuiták panteonjában is. 
Szántó István királyaink között őt emeli ki, mint aki különösen nagy érdemeket 
szerzett az eretnekek elleni harcban. Érdemeit oldalakon át sorolja többi királyunkkal 
szemben:

„Quid de Sigismundo rege ungarorum prudentissimo et optimo imperatore dicam? 
Cuius omnis actio, ratio, cogitatio, totum denique tempus imperii nihil aliud íuit, 
quam constans, perpetua, fortis et invicta Ecclesia catholicae defensio. Qui pro salute 
reipublicae christianae, pro authoritate romani pontificis, pro statu et pace Ecclesiae

38 Ms 469, 714. Máig ott található a vörösmárvány sírkő a kápolna padlójába süllyesztve. Fedelére a 
Báthory címert faragták.
39 V.ö. Achille Tarducci, II Turco vincibile, Ferrara, 1597, a Báthory Zsigmondhoz intézett ajánlás 
(lapszám nélkül) és 31. Róla v.ö. Jászay, 164—166.
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catholicae nullás sibi inimicitias, nullám vim, nullos impetus, nullum vitae discrimen 
vitandum unquam putavit.”40
(Mit is mondhatnék Zsigmondról a magyarok legnagyobb és legbölcsebb 
uralkodójáról, akinek minden tette, gondolata, törekvése uralmának egész ideje alatt 
nem más volt, mint a katolikus egyház kitartó, állhatatos, folyamatos és 
megtörhetetlen védelmezése? Aki az állam épsége, a pápa tekintélye, a katolikus 
egyház békéjének és egységének érdekében vállalta az ellenségeskedést, a 
támadásokat, a háborúskodást és az életveszélyt.)

A római magyar kollégium érdekében 1578-ban tartott orációjában is 
emlékezteti a pápát, hogy azért nincs még jobban megosztva a kereszténység, nincs 
egyszerre több pápa, mert ő, megszüntetve az egyházszakadást, Mártont ültette Szent 
Péter trónjára.41

arra

1596-ban néhány hónappal a havasalföldi hadjárat után a fejedelem lépéseket 
tesz egy Zsigmond relikvia, számára ereklye, megszerzése érdekében. Germanico 
Malaspina lengyelországi pápai nuncius Cinzio Aldobrandini bíborosnak 1596 január 
5-én írott levelében számol be egy zászlóról, amelynek felirata Sigismundus Rex 
Ungariae. A zászló Jeremia vajda birtokában van és a fejedelem szeretné 
megszerezni tőle, ami szokatlan kérés, mert efféléket nem szoktak visszakérni: 
„Circa il stendardo, nel quale asseriscono esser scritto »Sigismundus Rex Ungariae« 
et il quale sará qui tra due о tre giomi, dicono questi senatori, ehe non é costume di 
restituire li stendardi.”42 (Ami azt a zászlót illeti, amelyen a Zsigmond, Magyarország 
királya felirat van, három vagy négy nap múlva itt lesz, bár a szenátor urak azt 
mondták, hogy efféle zászlót nem szokás visszaadni.)

A fejedelem Zsigmond király iránti tiszteletének hátterében a névazonosság 
mellett minden bizonnyal a király magyarországi népszerűsége állt, egy azóta 
elveszett éneket Tinódi is írt róla. Zsigmond ráadásul Váradra temetkezett a Szent 
László kultusz középpontjába, abba a városba, amely a Báthoryak kedvenc városa 
volt. Több Báthory viselte a váradi főkapitányi címet, később pedig a lengyel 
királynak gondja volt arra, igaz ez életében misszió formájában maradt csupán, hogy 
a hadiépítészeken kívül (jezsuita) iskolát is létesítsen kedvelt városában. Hunyadi 
Jánoshoz fűződő állítólagos atya-fiú viszony pedig Erdélyben, Hunyadi szűkebb 
pátriájában tette népszerűvé. Kristóf névválasztásának is ez a népszerűség lehet az 
oka. A fejedelem Szent Zsigmond kultusza mögött viszont egyértelműen és 
kizárólagosan a jezsuitákat sejtjük. Erre utalnak közvetve Szent Zsigmond életének 
eseményei és a XVI. század végi erdélyi viszonyok közti párhuzamok. Mint láttuk a

40 MAH I, 718. Zsigmond képe megtalálható azon a Filarete által készített hatalmas bronzkapun, 
amely máig a Szent Péter bazilika bejáratát díszíti. Szántó a bazilika magyar gyóntatójaként minden 
nap láthatta a király képmását, amely a pápai politika és a királyi reprezentáció darabjaként készült a 
XV. században. Végh János, Zsigmond király képzőművészeti ábrázolásairól, in Művészet Zsigmond 
király korában I-II (1387-1437), Bp., 1987, 98. A király alakja rendkívüli népszerűségnek örvendett 
az egész XV. századon keresztül. A művészetekben külön ikonográfiái program alakul ki személye 
körül, a kortársak számára ő az ideális uralkodó, ő testesíti meg a királyi Maiestast. Védöszentje, Szent 
László sírja közelébe temetkezik, a Báthoryak kedvenc városába, Váradra.
41 MAH I, 720.
42 Documente privitoare la Istoria Ardealului, Moldovei si Tarii-Romanesti, V, (1596-1599), pub., 
Andrei Veress, Bucuresti, 1932, 5, (a továbbiakban Documente V).
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burgundok a gót törvényeket követték, ami az ariánus vallás szinonimája a korban, 
éppen ezért tartja a legenda isteni csodának a katolikus Zsigmond megválasztását. 
Szent Zsigmond példamutató életet él, kolostorokat alapít: a jezsuiták is hasonlót 
vártak el neveltjüktől. Ezek a hasonlóságok tehát különösen alkalmasak voltak arra, 
hogy a protestáns többségű udvarban állandóan ébren és életben tartsák Báthory 
Zsigmond katolicizmusát. Ez a militánsan képviselt protestánsellenesség okozott a 
jezsuita források tanúsága szerint is állandó összeütközést a jezsuiták és a 
protestánsok, Leleszi és először Zsigmond anyja, Bocskai Erzsébet, majd annak 
halála után a tanácsurak között.43 Arról, hogy milyen módon tartották életben és 
táplálták a jezsuiták Zsigmond katolicizmusát a legszebben Szántó levelei 
tanúskodnak, aki jóllehet ezeket a sorokat nem Zsigmondhoz, hanem Báthory István 
gyóntatójához intézi, az általa leírt és követendőnek tartott módszer nem 
különbözhetett Leleszi és neveltje esetében sem:

„Praeterea prudentia et sapientia tanta, quanta necessaria est regi orthodoxo ad recte 
gubemandas tot provincias et quiete regendas tot nationes efferatas in multiplices 
sectas dissectas, nulla alia ratione facilius acquiri potest, quam oratione assidua et 
sacratissimi dominici corporis ffequenti perceptione. Id quod exempla 
sanctissimorum regum Stephani, Ladislai, Emerici et Ludovici abunde satis 
declarant. Moneas Suam Maiestatem, ut non sit contenta in fide antiqua maiorum 
suorum constanter perseverare, verum etiam in pietate Christiana quotidie proficere et 
avorum suorum stemmata sanctitate vitae illustrare contendat. Suadeas Maiestati, ut 
sicut fidem sequitur prudentissimorum regum Ungariae, Mathiae et Sigismundi, sic 
etiam zelum fidei catholicae imitetur; et ut illi suo tempore ex toto regno Bohemiae 
haereses husitarum extirparunt, sic et ipse his temporibus, si quietum cupit regnum 
habere, diversas haereses, causas omnium tumultuum et dissensionum, e suis 
provinciis eradicare totis viribus conetur et fidem catholicam ubique docere et 
servare praecipiat.”
(Azonkívül nagyon óvatosnak és bölcsnek kell lennie egy olyan királynak, aki oly 
sok tartományt és annyi különböző szekta által elvadított népet kénytelen 
kormányozni, amit semmi mással nem lehet elérni, csak a folytonos imával és a szent 
ostya gyakori magunkhoz vételével... ezt elég kimerítően mutatja szent királyaink, 
István, László, Imre és Lajos példája. Figyelmeztesd Őfelségét, hogy ne csupán 
elődei hitét tartsa meg állhatatosan, hanem törekedjen arra is, hogy a keresztény 
jámborságban minden nap előbbre jusson, hogy követhesse életszentséggel 
megpecsételt elődei példáját. Győzd meg arról, hogy amiként Magyarország 
legbölcsebb királyai, Mátyás és Zsigmond, éppen olyan buzgón gyakorolja ezt a hitet 
Őfelsége is: és ahogy ők Csehország területén kiirtották a huszita eretnekséget, úgy ő 
is, ha az ország nyugalmát meg akarja őrizni, minden erejével a sok szekta, annyi baj 
és viszály forrásának kiirtására törekedjen és rendelje el, hogy a katolikus hitet 
mindenütt tanítsák és gyakorolják.)44

Az eretnekek elleni harcot Szántó egy olyan történetfilozófiai keretbe ágyazza

43 Udvari kultúra, 139-140.
44 MAH I, 656.
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bele, amely nála történelemformáló és magyarázó elvvé válik. Az eretnekek azok, 
akik megbontják az egyház egységét: „Нас communione et sanctorum intercessione 
sponte se privant caeci haeretici, dum rumpunt unitatem et pacem Ecclesiae, et 
tunicam Christi inconsutilem (quam milites crucifixores divider noluerunt) in varias 
partes discerpunt.’’(Ettől a lelki közösségtől és a szentek közbenjárásától az elvakult 
eretnekek magukat fosztják meg, amikor az egyház békéjét és egységét, vagyis 
Krisztus egyben szőtt köpenyét, amit a keresztre feszítő katonák sem akartak 
szétszabdalni, több részre szakították.)45 De nemcsak erről van szó: a Hunyadiak óta 
a nagy hadvezérek kizárólag katolikusok: „Fides enim catholica, incredibile dictu est, 
quantum animi, quantum audaciae, quantumque fortitudinis militi christiano adiiciat; 
praesertim si et temperantia, earn fuerint comitatae.”46 (A katolikus hit, kimondani is 
hihetetlen, annyi bátor, merész, erős keresztény harcost adott: különösen ha ezek az 
erények a mértékletességei is együtt jártak.) A protestáns hadvezérek nem tudnak 
sikereket elérni, csak a katolikusok, mint ahogy azt a történelem is mutatja. Sőt 
nemcsak, hogy rosszabbak, hanem még árulók is. A legjobb példa erre Győr esete, 
amelyet egy hosszú jelentésében ír le. Az eretnek Hardegg gróf elárulván a 
keresztény ügyet, feladta a várat, de méltón megbűnhődött. A német katonák 
kegyetlenkedései a magyar lakossággal szemben az eleven bizonyítékok Szántó 
számára, hogy mihez vezet az eretnekség.47

Eretnekgyűlölete sajátosan színeződik a németek iránti gyűlöletével. 
Közismertek a római magyar kollégium körül kirobbanó viszályai az annak 
önállóságát mindenáron megakadályozni szándékozó és a Habsburg kormányzat által 
támogatott német kollégiummal szemben, amelyben minden bizonnyal szerepet 
játszott Báthory pártisága is. A kollégium ügyében éppenséggel Báthory István 
politikai törekvéseit is szolgálta, és egyéb levelei, megnyilatkozásai is azt 
bizonyítják, hogy komoly részt vállalt abban a propaganda háborúban, amely 
elsősorban a német birodalomban, Rómában, a Habsburg területeken és 
Lengyelországban folyt a Báthoryak és a Habsburgok között.49 A rend Erdélybe való 
megtelepedése után, hamarosan újabb viszály tör ki Szántó körül, ezúttal a magyar és

45 MAH I, 392-393. Egy másik levelében azt írja, hogy két ellenség ellen kell a magyarságnak 
felvenni a harcot: „Dupplici hoste Ungariam esse opressam: corporali et spirituali, a turcis atque ab 
haereticis; turcas porro eiici ex regno non posse, nisi prius uniti inter se fiierint ungari transylvanienses 
et pannonienses, et uni capiti adhaeserint, sive imperatori, sive duci Transsylvaniae; uniri verő eos non 
posse, nisi haeresibus omnibus extirpatis in unam fidem catholicam omnes consinaverint.” MAH I, 
753. Nem kétséges, hogy a vágyott újra egyesülés Szántó elképzelései szerint igazából az erdélyi 
fejedelem és lengyel király lenne kívánatos. Erre nemcsak nyilvánvaló német gyűlölete utal, hanem a 
Habsburgok török ellenes harcain ironizáló sorai is egy 1578-ban írott levelében: „Sciat igitur me 
abundantia quadam amoris et observantiae, qua earn prosequor ex actionum suarum magnitudine 
exorta, coactum esse ei gratulari de re ab ea nuper gesta, omnibus Romanorum Imperatorum triumphis 
et victoriis antiferenda. Ilii ex hostium exercitu pluribus interfectis multisque in vincula coniectis, 
ingenti populi clamore et Senatus plausu, victores in Capitolium vehebatur, auro et lapidibus magni 
pretii distinctum, egregiis picturis statuisque miro artificio factis exomatum, laudeque celebrebantur, 
qua in terris maior neque exoptari neque excogitari poterat, sed tarnen, si altemitatem spectes, brevi 
interitura.” Documenta ex archivio cardinalis Ioannis Morone ad poloniam spectantia quae in 
archivio secreto vaticano asservantur (1561—1580) I, ed., Carolina Lancokronska, Romae, 1984, 236.
46 MAH I, 650.
47 MAH IV, 91,96, 567.
48 Erről v.ö. Szántó beszámolóját az 1594-es eseményekről MAH IV, 90—103.
49 Hopp, 132-162.

48

17



Ennek az attitűdnek a nyomait, amely gyűlölettel eltelve tekint a 
protestánsokra, de ugyanakkor meglehetősen kritikus saját egyházi rendje irányában, 
megtaláljuk bő fél évszaddal korábban is, pl. a Karthauzi Névtelennél is:„Ilyen szent 
atyákat, kik nem pusztitottak, mint az mastaniak, kik gonoszságra nem költötték az 
szentegyház jószágát, mint az mastaniak, kik el nem rekkentötték Krisztusnak részét, 
jószágát, mint az mastaniak, kik sem hasártra, sem torkosságra, sem drága 
ruházatokra nem vesztegették az szent alamizsnát, mint az mastaniak. Annak okáért 
minemő jámborságban és szent életben éltének az régiek, nyilván vallja 
anyaszentegyház. Viszon ellen az mastani országló és egyházbiró fejedelmekkel 
pokol, nem mennyország telik be.

Az erkölcsi alapról kiinduló kritikus hangvétel egy másik oldalról sajátos, és 
emocionálisan túlfűtött patriotizmussal párosul. Erről árulkodik Szántó 1574 július 
15.-én Mercurian rendfőnöknek írott levele, amelyben a Báthory Istvánnak nyújtandó 
jezsuita segítség szükségességét fejtegeti. Annak igazolására, hogy mennyire sürgető 
a segítség, lefesti Magyarország kétségbeejtő helyzetét, miközben megfogalmazza a 
propugnaculum Christianitatis toposzát:

»56

„Nam quis quaeso, Germaniam, ne a Turca depopularetur, tot annorum spacio 
defendit? Hungária. Quis Moraviam a barbarorum incursibus tutatus est? Hungária. 
Quis prohibuit infideles in Bohemiae et Silesiae fines appropinquare? Hungária. Quis 
arma et furorem crudelissimorum Sarracenorum a Styria, Carintia et tota Iliria 
avertit? Hungária. Quis denique communi inimico christianorum aditum in Austriam 
interclusit? Sola Hungária.”57
(Mert kérdem én, ki tartja annyi év óta távol, hogy föl ne prédálja, a törököt 
Németországtól? Magyarország. Ki oltalmazza Morvaországot a barbár betörésektől? 
Magyarország. Ki tartja távol a hitetleneket a cseh és sziléziai határoktól? 
Magyarország. Ki hárítja el a kegyetlen szaracénok dühét és fegyvereit Stájerország, 
Karintia és Illiria határaitól? Magyarország. És végül ki zárja el a kereszténység 
közös ellensége elöl Ausztria kapuját? Egyedül Magyarország.)

A toposz túlságosan is ismert ahhoz, hogy Szántó leveleiben való megjelenéséből 
messzemenő következtetéseket vonjunk le. Az már árulkodóbb, hogy 1605-ben az 
Áldimitrij^l kapcsolatos orosz trónváltozás reményeket ébreszt benne, nem annyira a 
pravoszlávok megtérítésének reménye miatt, hanem azért, mert fel akarja kutatni 
Magna Hungáriát a magyarok őshazáját. Szántó az őshazáról minden bizonnyal a 
Riccardo-féle jelentésből értesülhetett, mert az járt a kezében akkor, amikor Báthory 
István számára egy magyar-lengyel múltat feldolgozó történeti munkához keresett 
anyagot a vatikáni levéltárban.58 Ha pedig Szántónak a magyar kollégium ügyében a

56 A Néma Barát megszólal, vál. Madas Edit, Bp. 1985, 391-392, (a továbbiakban Néma Barát). 
Hasonlóan érvel az a jezsuitákhoz közel álló, a teatinusok rendjébe belépő Verancsics Faustus neve 
alatt a pápa elé terjesztett emlékirat is, amely közvetlenül a Bocskai felkelés után íródott „...mert nem 
azokat válogatják ki, akik alkalmasak erre a tisztségre, hanem inkább azokat, akik ajándékokkal és 
hizelkedéssel intézik és hívják fel magukra a királyi tisztviselők figyelmét, s akikről aztán kitűnik, 
hogy igen kevéssé iskolázottak, és ami még rosszabb, csúf és botrányos életet élnek.” Verancsics 
Faustus, Machinae novae és más művei, vál., S. Varga Katalin, Bp., 1985, 332.
57 MAH I, 428.
58 Szántó kivonatos levelét v.ö. Jezsuita Okmánytár 1/1-2, Erdélyt és Magyarországot érintő iratok,
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pápa előtt tartott orációját nézzük, ott egy másik toposz fogalmazódik meg, amely a 
magyar nép választottságát hangsúlyozza a többi nemzettel szemben:

„Nihil de populi erga Deum divosque pietate, quae sane tanta fűit ut exercitus 
saepenumero ungarorum Romám ad visenda loca sancta nudis pedibus, magna animi 
demissione et puritate devotissima ventiret... tűm etiam pietate et devotione reliquas 
nationes antecellere viderentur. Ulis solis sacer vultus quocunque anni tempore et 
quacunque die consuetudine perpetua demonstrabatur. Illis denique solis (quo die 
pontifex populum ex loco sublimi benedicere sólet) subsistere in gradibus templi 
concessum fuerat. Nam si quis diligenter historias Ungariae evolvat, cognoscet facile, 
neminem ex regibus Pannóniáé fiiisse haereticum, neminem schismaticum, neminem 
turbatorem Ecclesiae; séd omnes pontifici romano obsequentissimos, omnes 
haereticis infensissimos, omnes denique turcis hostes iuratos et perpetuos... Ungaria 
fűit perpetuum quasi propugnaculum totius christianitatis per Európám contra 
tartaros et turcas.”59
(Senki a népek közül nem jött isten és szentjei iránt akkora áhítattal, olyan alázatosan 
és kegyes fogadalommal eltelve Rómába, mint a magyarok mezítlábas 
zarándokserege... mind a kegyességben mind az áhítatban felülmúlja a többi népet. 
Csakis nekik mutatják meg az év bármely napján, amint az régi szokás, a szent 
képmást. Csakis számunkra engedélyezik (azon a napon, amikor a szentatya a népet 
az emelvényről meg szokta áldani), hogy a templom lépcsőin tartózkodjanak... Mert 
ha valaki szorgalmasan forgatja a magyar krónikákat, világossá válik számára, hogy 
Pannónia királyai közül sem eretneket, sem szakadárt, sem az egyház felforgatót nem 
lehet találni: hanem ellenkezőleg, mindegyik a pápa biztos támasza, a legbuzgóbb 
eretneküldöző és végül a török örök és esküdt ellensége volt. Magyarország volt a 
tatárokkal és törökökkel szemben mindig az egész kereszténység védőbástyája)

A kollégium ügyében tartott beszédének elején megindokolja föllépésének személyes 
indokait is. Jóllehet elsősorban az eretnekek elleni harcot említi, de rögtön utána 
hozzáteszi, hogy a haza iránti szeretet a legfontosabb kötelesség, sőt a halandó 
életben ez a legfontosabb:

„Huc accedebat ardens animi desiderium, quo urgebar glóriám et honorem Dei 
Optimi Maximi. tueri, catholicam fidem propagare et contra haereses defendere, 
meorumque pannoniorum utilitatem quaerere et salutem modis omnibus procurare. 
Deinde amor quoque patriae (qua nihil homini in hac vita mortali debet esse charius) 
hortabatur, obtestabatur et suo quodammodo iure debitum sibi a natura officium a me 
reposcebat, ut si aliqua adhuc in me superesset scintilla gratitudinis vei amoris in 
pátriám, eum hoc maximé tempore (quo a turcis opprimitur, ab haereticis vexatur, ab 
amicis deseritur, a propinquis non sublevatur et omni fere humano auxilio destituitur) 
erga illám demonstrarem, salutique eius et utilitati accurate servirem.”60 
(A lelkemben égő vágytól feltüzelve Isten dicsőségének és a katolikus hitnek az

sajtó alá rendezte Balázs Mihály, Kruppa Tamás, Lázár István Dávid, Lukács László, Szeged, 1995, 
544-545. A Riccardo-féle jelentésről v.ö. MAH I, 627.
59 V.ö Mercurian rendfőnökhöz írott levele. MAH I, 713-714, 721.
60 MAH I, 701.
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eretnekektől való megvédésére siettem magyarjaim javát és üdvét is minden módon 
keresve. Végezetül a haza iránti szeretettől ösztönözve, (amely egyetlen ember 
számára sem lehet drágább ebben a halandó életben) amely a természet jogán is 
megkövetelte tőlem ezt a szolgálatot, segítségére siettem, hogy hasznára lehessek, 
mivel ezekben a nehéz időkben (amikor a török pusztítja, az eretnekek gyötrik, 
barátai elhagyták, szomszédai elfordultak tőle és szinte minden emberi segítségtől 
megfosztották) ki akartam mutatni azt a hálát és szeretetet, amelyet addig is éreztem 
iránta.)

Amit a magyar nép különleges pietasáról, a haza iránti szeretetről, ill. szent 
királyainkról mond Szántó, az retorikájában leginkább a patriotizmusnak ahhoz a 
fajtájához hasonlít, amely a XVI. század elején fogalmazódott meg egyházi 
középrétegünkben. Nem tagadhatjuk ugyan a humanista reminisztenciákat, 
amelyekkel Szántó levelei át vannak szőve, azt azonban véleményünk szerint már a 
rend iskoláiban szerezte. Az a hevület, az a militáns és érteden türelmetlenség saját 
felekezete képviselőivel szemben, amely szavaiban, de ha erdélyi és különösen 
váradi működését nézzük, tetteiben megmutatkozik, kizárja, hogy a humanista 
erudícióban keressük és találjuk meg műveltségének mélyrétegeit. Indíttatásait 
egészen máshonnan szerezte, ami kiderül a rend elöljáróinak kérdéseire adott 
válaszaiból.

Ezek szerint Devecserben született és Pápa városában kezdett el tanulni: 
„...oppidum in quo natus sum, vocatur Deveczer, distans tribus milliaribus a Papa, 
civitate celebri, in qua in puericia literis operám dare caepi.”(Devecser városában 
születtem, amely három mérföldnyire van Pápa híres városától, 
gyermekkoromtól fogva tanultam...)61 Ezután a nyitrai egyházmegyébe kerül. 
Pontosan nem nevezi meg továbbtanulásának színhelyeit, csak annyit árul el, hogy 
gyerekkora óta folytonosan tanul: „A puericia semper versatus sum in scholis et in 
studio literarum, nec aliud vitae genus secutus sum.’’(Gyermekkoromtól fogva 
mindig jártam iskolába és csakis tanulmányaimnak szenteltem életemet...) Egy másik 
alkalommal azt állítja, hogy a Társaságba való belépése előtt Magyarországon, 
Lengyelországban és Németországban tanult: „Antequam ad Societatem admitterer, 
studiis operám dedi, nunc in Ungaria, nunc in Polonia, nunc in Germania.” Mielőtt a 
Társaságba beléptem volna Magyarországon, Lengyelországban és Németországban 
tanultam.)62 A studia litteraria egyetemi tanulmányokat jelenthet, 1560-ban a rendbe 
való belépése idején ugyanis már 21 éves. Elhívatásának, vocatiójának történetét ő 
maga meséli el; ez már Rómában történt a Collegium Germanicumban,63 ahová 
Bornemissza Péter nyitrai püspök jóvoltából került. Majd a nyitrai egyházmegyébe 
kerül, amely az esztergomi káptalan mellett a katolikus egyház és szellemiség egyik 
utolsó védőbástyája. (Pozsony és Nagyszombat, tehát két nem túl messze fekvő város 
a török és a protestánsok elöl menekülő szerzetesek és apácák központja, akik 
kódexeiket is magukkal hozzák. így kerül Nagyszombatba az Érdy-kódex is).64 Az 
egyházmegye erős lokális hagyományokkal rendelkezik, saját helyi szentjei is

ahol

61 MAH I, 183-184.
62 MAH I, 288.
63 MAH I, 184 és uo. 4.jegyzet.
64 Néma Barát, 545.
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vannak, így Szent Zoerard és Benedek, akik a magyar szenteket népszerűsítő 
reprezentatív kiadványban, a később részletesen is tárgyalandó Legendeben is helyet 
kaptak.65 Külföldi tanulmányait pedig nyilván támogatók tették lehetővé, talán a 
nyitrai káptalan, talán éppen Oláh Miklós. Ennyi állapítható meg a rendelkezésünkre 
álló adatok alapján. Tény, hogy művelt ember volt, aki élete első 21 évében olyan 
helyeken tanult, amelyek inkább a régi műveltség központjai, így a ferences rend 
obszerváns ágának dunántúli (Pápa),66 ill. a török háborúkat és a reformáció viharait 
túlélt egyházi (Nyitra? Nagyszombat?) központja és egy későközépkori egyetem 
(Krakkó). Korszerű humanista műveltséghez Krakkó mellett a rend iskoláiban 
juthatott.67

Leleszi Jánossal kapcsolatban sajnos nem áll rendelkezésünkre olyan jellegű 
forrásanyag, mint Szántó esetében. Mindazonáltal amikor Szántóról beszélünk, akkor 
Lelesziről is szólunk: tesszük ezt azért, mert a jezsuita forrásanyagból azért az 
kiderül, hogy ahhoz, hogy 1581-től kezdve állandóan betegségekkel és 
idegkimerültséggel küzdve a rend szinte egyedüli képviselőjeként ellent tudjon állni a 
személyét ért támadásoknak, majd István halála után végképp magára maradva meg 
tudja katolikusnak tartani Zsigmondot, Szántóhoz hasonlóan fanatikus 
elhivatástudattal kellett rendelkeznie.68 Ez a fajta izzó elhivatottság tudat és 
patriotizmus benne is éppen úgy lobogott, mint Szántóban, amit nemcsak a 
„végeredmény”, a bigottan katolikus Zsigmond, hanem az is bizonyít, hogy amikor 
az erdélyi misszió elindítása kézzel fogható közelségbe került, Leleszi nem bírván 
tovább, először elöljárója háta mögött levelet küldött a lengyel királyhoz és 
testvéréhez Kristófhoz, majd a kedvező választ megkapva, megsértve a 
legalapvetőbb rendi szabályt az engedelmességet, egri missziójából Erdélybe 
szökött.69 Mercurian rendfönök mirus homo-nak nevezi, hogy saját szakállára 
Erdélybe mert menni.'0 Feltételezésünket, úgy mint Szántó esetében, alátámasztani 
látszik az a kevés adat is, amit iskoláiról tudunk meg tőle magától.71

63 Legende sanctorum regni Hungáriáé in Lombardica non contente, Venetiis, 1512, (a továbbiakban 
Legende). A két szent kultuszát a XVII. század második felében a jezsuiták karolják fel. Sólymos 
Szilveszter, Szent Zoerard (Szóród) és Benedek remeték élete és kultusza Magyarországon, Bp, 1996, 
20, 39—46.
66 Pápa azok közé a városok közé tartozott, amelyek feltűnően nagy számban küldtek diákokat külföldi 
egyetemekre. Karácsonyi János, A Szent Ferencz-rendiek története Magyarországon /-//, Bp. 1922— 
1924, II, 135, 561
67 Ennek bizonyítékai többek közt a Bonfmire és Aeneas Silvius Piccolomini munkáira történő 
hivatkozásai. MAH I, 663, 716. A jezsuitákra egyébként is jellemző erős történeti tudat bizonyítéka az 
is. hogy Báthory István megbízásából egy megírandó magyar-lengyel krónikához keres anyagot a 
vatikáni könyvtárban. MAH I, 672-673. Ez a két nép közös történelmét reprezentálni szándékozó 
történeti munka a XV. század végén először összeállított Legende világi párjának is felfogható.

Erről v.ö. Udvari kultúra, 145, 147-149. Leleszi jezsuita létére nagy tekintélyt tudott kivívni 
magának, ebben, mint a forrásokból kiderül erkölcsi tartása és elvei is nagy szerepet játszottak. V.ö. 
u.o.
69 MAH I, 603, 606, 609.
70MAH I, 883.
71 Ami e két jezsuita életrajzát illeti. Lelesziről eddig nem készült. Szántóról először Fraknói Vilmos 
írt. a közelmúltban pedig több, életét és működését elemző tanulmány is megjelent. Fraknói Vilmos, 
Egy magyar jezsuita a XVI. században, in Katolikus Szemle 1887, 385-433, Szántó (Arator) István 
S.J., Confutatio Alcorani, kiad. Lázár István Dávid. Szeged, 1990, 8-10, Szittyái Dénes. Szántó
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Leleszi a nagyváradi püspökséghez tartozó Beregszászon72 született 1546-ban 
vagy 1548-ban,73 hét éves korától tanult, de rendszertelenül. A rendbe való belépése 
előtt középfokú tanulmányokat végzett egy közelebbről meg nem határozott helyen: 
„...studuit extra Societatem grammaticae et humanioribus atque dialecticae a puero 
usque ad ingressum in Societatem.”(A Társaságon kívül grammatikát, humaniorákat 
és dialektikát tanult)74, „Antequam ad S. Societatem venirem, studiis deditus fűi 
semper... Studui a septem annis aetatis meae, séd me saepius absentavi a 
lectionibus.”(Már a Társaságba való belépésem előtt is tanultam... hétéves koromtól 
fogva tanultam, de gyakrabban voltam távol az iskolától)75 Később a rend 
nagyszombati iskolájában tanul: „Iám elapsi sunt duó anni, in Ungaria, in collegio 
timaviensi fűi examinatus.”(Már két éve, hogy Magyarországon, a nagyszombati 
kollégiumban vizsgát tettem.)76 Nagyszombatba egyébként az iskola utolsó napjaiban 
kerül 1566 októberében. Leleszi tehát mind származását,(mezővárosi polgár), mind 
iskoláit tekintve(ferences obszervancia helyi központja) olyan közegbe születik bele, 
amely élesen megkülönbözteti a politikai elittől. Források híján nem akarunk 
spekulációkba bocsátkozni, de a fenti adatok alapján valószínűnek tartjuk, hogy az a 
fajta pietas, amellyel az erdélyi magyar jezsuiták rendelkeztek (amelyet tanulhattak és 
tanultak is a rend iskoláiban) olyanfajta nemzeti érzelmmel párosult, amelynek egyik 
legmeghatározóbb eleme az idegengyűlölet, ill. amelynek mélyén a mi sem vagyunk 
alábbvalóak érzése húzódik meg. Szűcs Jenő és Tamai Andor kutatásai óta tudjuk, 
hogy ez így együtt a nemesi haza és nemzet fogalomra nem jellemző. De láttuk is, 
hogy sem Leleszi, sem Szántó nem nemes, hanem abba a mezővárosi parasztpolgár 
típusba tartoznak szociológiailag, amelyről a szakirodalom azt állapította meg, hogy 
a legfogékonyabb volt arra a szociális érzékenységet is magával görgető 
„nacionalizmusra”, amely éppen a kolostorokban fogalmazódott meg az anyanyelvi 
irodalom gondolatával egy időben.77

Ez a fajta patriotizmus óriási szerepet kapott akkor, amikor Erdélyben 
megtelepedett a rend. A fentebb mondottak jelentőségét azonban a legjobban akkor 
tudjuk érzékeltetni, ha azt lefordítjuk a jezsuita nevelés nyelvére. Ez a nyelvezet 
kikövetkeztethetően szintén azokat a szavakat használta, amely a kolostori 
humanizmus sajátja. Ennek bizonyítéka egy könyv, amely Zsigmond nevelésének az 
egyik, ha nem a legfontosabb könyve volt.

(Arator) István SJ (1540-1612) élete és munkássága, in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok VI (1994), 
3^4. szám, 5-35.
73 MAH I, 295.
73 Az egyik 1576-os adatunk 30 és fél évesnek mondja, a másik 1572—s 24 évesnek. MAH I, 405, 608.
74 MAH I, 608.
75 MAH 1, 296.
76 MAH I, 295. Az 1572—s bejegyzés minden kommentár nélkül neve után Debrecen városát említi. 
Nem világos, hogy milyen vonatkozásban szerepel a kálvinista központ neve, elöljárói kérdésére 
válaszolva ugyanis nem említi a város nevét. MAH I, 405.
77 A reformáció sokat emlegetett hatását, azt az újfajta szociális hangoltságot, amely a társadalom 
ostorzásában nyilvánul meg, eleve kizárhatjuk, lévén mindketten jezsuiták. Az különben sem a 
reformáció, hanem éppen a kolostori humanizmus hozadéka. Horváth János, Az irodalmi műveltség 
megoszlása, Bp., 1988, (reprint), 260-268, (a továbbiakban Horváth), Szűcs Jenő, Nemzet és 
történelem, Bp., 1984, 569-581, (a továbbiakban Szűcs).

23



1486-87 táján jelent meg a magyar szentek legendáit tartalmazó Legende 
sanctorum regni Hungarie in Lombardica história non contente című strassburgi 
nyomtatványban.78 Ez a nyomtatvány, mint címe mutatja, olyan szenteket 
szándékozott felvenni panteonjába, akik Jacobus Voragine Legenda Aureájából 
kimaradtak. Tamai Andor szerint ezt a munkát a XV. század végén, XVI. század 
elején megizmosodó egyházi értelmiségünk állította össze, amely sorai közt tudta 
Temesvári Pelbártot, Laskai Osvátot és a Karthauzi Névtelent.79 A könyv egyrészt 
prédikációs segédanyag a papi rend számára, másrészt reprezentatív kiadványul 
szolgált, kifejezve e réteg erősödő nemzeti öntudatát. Ezért kerültek bele olyan 
magyar szentek is, mint Szent István, Imre, László, akik egyébként a Legenda 
Aureában is szerepeltek. Az összeállításban az a nyilvánvaló szándék és igény 
fejeződött ki, hogy elismertessék a világgal azt, hogy Magyarország szentjei sokasága 
és királyai jámborsága miatt egyenrangú a többi nyugati nemzettel: „A prédikátori 
szükségletekből kiinduló, helyi vonatkozásokat sem nélkülöző kiadványt a kortársak 
az összeállító szándékának megfelelően a Legenda Aurea kiegészítéseként kezelték, 
és rá tagadhatatlanul nemzeti büszkeséggel néztek. Két példánya is van, amit nagyon 
korán Jacobus a Voragine könyvével kötöttek egybe, az egyikben gúnyos és nem 
szellemtelen megjegyzésekkel a magyarokat teljességgel mellőző, valójában teljesen 
ártatlan olasz szerző ellen.”80 Szántó szavai és Leleszi nevelési elvei ezt a szellemet 
idézik föl a század végén, amikor erős nemzeti büszkeségtől indíttatva próbálják 
igazolni, hogy a magyarságnak nemcsak hogy szégyellni valója nincs a Nyugattal, 
nyilván elsősorban a németekkel szemben, hanem ellenkezőleg, szentjei miatt, 
akikből ez az életszentség szinte kiáramlik népükre, különleges hely illeti meg a 
népek közösségében. Ahogy a magyar jezsuiták számára a religio és a szentként 
értelmezett magyar történelem az, amelyik összeköti a Báthoryakat koronás 
elődeikkel, úgy kötődik eltéphetetlen szálakkal a dinasztia és neveltjük az ősök vére 
által megöntözött, csontjai által megszentelt földhöz, a minden oldalról fenyegetett 
hazához, a propugnaculumhoz. A darabokra szakadt országban az összetartozás 
tudatát erősíti ez a panteon, amelyet a Legende és Szántó felvonultat, mivel az a szent 
tér, amelyben István, László, a Hunyadiak és a Báthory ősök éltek a magyar 
királysággal, a hazával azonos.81

78 A kiadvány további sorsa is rendkívül érdekes. A lengyelek ugyanis felhasználják, és a Legendából 
egy magyar-cseh-lengyel szenteket bemutató reprezentatív kiadványt csináltak. V.ö. Tamai, 80. Szent 
Zsigmond ereklyéinek sorsa hasonló „karriert” fut be Közép-Kelet Európában. 1460-ban készül róla 
martirologium, majd a szent fejereklyéjét II. Vencel I. Zsigmond lengyel királynak adja, aki Plosciba 
viteti. Báthory Zsigmond kortársa, III. Zsigmond lengyel király pedig bazilikát építtet tiszteletére. V.ö. 
Putanicz, 35, 66, 73-74, 79-80. Kultuszának elevenségét mutatja az, hogy a szent állítólag megjelent 
II. Ulászló magyar királynak Prágában 1497-ben több cseh szent társaságában, majd 1619 november 
8-án szintén a prágai Szent Vitus székesegyházban, ahol Báthory Zsigmond is nyugszik. Putanicz, 82, 
84-85.
79 Bán Imre, A karthauzi Névtelen műveltsége, (Irodalomtörténeti Füzetek 88) Bp., 1976. Tamai 
Andor, A magyar nyelvet írni kezdik, Bp., 1981, 86 (a továbbiakban Tamai) Gerézdi Rábán, A magyar 
világi líra kezdetei, Bp., 1962, (a továbbiakban Gerézdi).

Tamai, 86.
81 Nincs azonban szó modem értelemben vett nacionalizmusról, amint arra Szűcs Jenő is figyelmeztet 
a törökellenes harc ideológiája kapcsán: „...a török elleni küzdelmek már azért sem válhattak a 
»nemzeti« érzés és érvelés forrásává, mert történetesen a törökellenes propaganda csaknem kizárólag a 
keresztény argumentáció szólamaival folyt még a 16-17. században is. A török nem a »nemzet«.
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Az ősök csontjai megszentelik azt a földet, ahol nyugszanak és egyúttal meg 
is védik azt. A csontokhoz, a Hunyadiak csontjaihoz tapadó szinte vallásos 
tiszteletről árulkodnak Bonfini sorai: „A nemesség, amely azon kesergett, hogy a 
fárasztó háborúskodás fölemészti, most az általános és egyenkénti pusztuláson 
rémüldözik. Egyesek azt gondolják, hogy az isteni Mátyás szent maradványait ki 
kellene emelni a sírból, végighordozni az ország határian, vigyék szembe vallásos 
tisztelettel az ellenséggel, máskülönben azt elüldözni nem lehet, 
tovább a XVI. században a végvári katonaság között is. Rendkívül érdekesen 
világítja ezt meg Csányi Ákosnak Nádasdy Ferenc familiárisának egyik levele: „Jaj
jaj nekünk és ekéz kerezténiséknek Erdéli vezedelme. Köniebéte az Úristen Hunadi 
János vajda testén az földet, és agia neki az örök életét. Erdéliekel nagi erős 
viadalokai, és sok vérek hulásával az törökét nehánizer kiverte. Kinek teteméről 
juson ezébe valameli jámbor kereztének az Jósep zava. Ha az dolok kézeréti követni 
az Izrahel népének utát.

A kormányzó sírja a Szent Mihály székesegyházban akkor még eredeti 
helyén, a főoltár közelében (ma a bejárattól jobbra, az oldalhajóban) állott, hogy a 
templom névadó szentjének karizmájából minél nagyobb mértékben részesedjen. 
Szarkofágjának oldalára fia, Mátyás a magyar lovagszent, Szent László legendájának 
egy jelenetét faragtatta. Két harcos szent karizmájának csomópontjában nyugodott 
tehát a kormányzó, akinek kultusza a XVI. században teljesedik ki. A gyulafehérvári 
templom, amely ekkor a protestánsok kezében van a hozzáépített fejedelmi 
rezidenciával együtt a fejedelem és a kortársak számára a dicső múltat jelképezte. Ezt 
a szentségektől átitatott örökséget kapta a „nagy” Báthory Istvántól Zsigmond. Vitus 
Marchtalerus, aki Zsigmond tetteinek külön munkát szán, és aki saját bevallása 
szerint személyesen is járt Erdélyben, tehát szemtanú, említést tesz a Szent Mihály 
templom falaira kiakasztott török hadizsákmányról és egy Hunyadi szoborról is: 
’’...cuius et monumenta velut in marmore exculpta eius imago et fortia facta 
victoriarum tropheae in perpetuam rei memóriám in aede palatii, Albae Júliáé,simul 
et filii Ladislai Epithafium, in hunc etiam diem usque conscipienda proponuntur

>?82 Ez a hiedelem él
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hanem a kereszténység, a »keresztény szabadság« ellensége volt. Ez ekkor még súlyosabb argumentum 
volt, mint a »nemzet ellensége.” Szűcs, 96.
82 Antonio Bonfini, Magyar történelem tizedei (1427-1503), ford., Kulcsár Péter, Bp., 1995, 901, (a 
továbbiakban magyar Bonfini).
8j 500 magyar levél a XVI. századból. Csányi Ákos levelei Nádasdy Tamáshoz 1549-1562, I—II, kiad. 
Őze Sándor, Bp. 1996, II, 360-361. Az ószövetségi hely a következő lehet: „Én meghalok. Isten majd 
meglátogat benneteket és visszavezet arra a földre, amelyet Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak 
esküvel megígért.” Azután megeskette Izrael fiait: „Ha majd Isten meglátogat benneteket vigyétek el 
csontjaimat magatokkal!” Tér, 50, 24, 26. Ahogy József alakja összefonódott Izrael népének 
szabadulásával és az ígéret Földjéért, végső soron tehát az örök életért folytatott harcával, úgy 
fonódott össze egy dunántúli köznemes szemében Hunyadi alakja is a magyar nemzetnek a törökkel 
vívott küzdelmével.
84 Vitus Marchtalerus, Rerum a Sigismundo Bathori... gestarum..., h.n., 1595, Cv, (a továbbiakban 
Marchtalerus). A falakra aggatott fegyverek ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy kritikával 
kezeljük Szamosközy egy másik adatát is, amely szerint 1598-as lemondása után a Hunyadi relikviák 
egyszerű hajdúk kezébe kerültek. Sokkal inkább arról lehetett szó, hogy a templom falára aggatott 
trófeákat hordták szét. Ezt alátámasztja Gyulafíy adata, aki szerint Zsigmond a toszkán segédcsapatok 
parancsnokának, Silvio Piccolomininek adta Hunyadi János kardját (és nem egy hajdúnak), bár az 
olaszokat gyűlölő Szamosközy szempontjából ez nem nagy különbség: „Az fejedelem szép ajándékoka 
adott neki, et inter alia Hunyadi Jánsonak egy szép szablyáját, kit Picolomineus nagyra böcsült.”

25



(...akinek márványból faragott mellszobra és győzelmeinek bizonyítéka, a hadi 
trófeák, amelyeket a dolgok örök emlékezetére fiának Lászlónak az epitáfiumával 
együtt közszemlére állítottak, most is láthatók Gyulafehérváron a vajdai palotában.). 
A Hunyadi szoborról szintén megemlékező Szamosközy szerint Zsigmond 
szellemidéző szertartásokat rendezett Hunyadi szobránál: „Nem hiányoztak a 
mágusok és szellemidézők sem, akiknek átkozott mesterkedésével a gyulafehérvári 
nagyobb palotában Hunyadi Jánosnak és más, rég halott embereknek az árnyait 
megidéztette, és tőlük vállalkozásainak kimenetelét tudakolta.”85 A fentebb 
mondottak fényében Zsigmond szellemidézésében Szamosközyvel szemben inkább 
egy olyan sajátos spirituális fegyverkezést látunk, amely a gonosz erőivel folytatott 
harcban sebezhetetlenné és legyőzhetetlenné tesz, mivel a szobor, az ereklyék 
lehetőséget adnak arra, hogy a fejedelem közvetlen kapcsolatot teremtsen magával a 
történelemmel.

Ezt a szándékot fejezi ki tökéletesen a szimbólumok nyelvén Bartholomaeus 
Keppeler metszete, elárulva azt is, hogy mi motiválta Zsigmondot a háborúba való 
belépéskor és a havasalföldi hadjárat alatt. Keppeler metszetének előterében a 
fejedelem áll, szíve fölött viselve egy napkorongban Krisztus monogramját, az IHS- 
t,86 feje fölött a bal felső sarokban a sárkányfogas címer látható. A fejedelem egy 
ablakon keresztül kifele néz: a félrehajtott függöny mögött az örökkévalóság tárul 
föl, amelybe bepillantást nyer, éppen az immár történelemmé lett gyurgyevói 
győzelem révén, amikor a Báthory fog összeroppantotta az ellene támadó törököt. A 
párkányon egy sas áll. A császári hatalmat szimbolizálja, illetve azt a szövetséget, 
amelyet ezzel a hatalommal kötött Zsigmond. De utal a fejedelem választottságára is: 
a beszámolók ugyanis a tergovistei csata előtt egy öreg sasról emlékeznek meg, 
amely a fejedelem sátra fölött jelent meg, napokig követte a tábort és végöl azt is 
hagyta, hogy megfogják. Az ablak egy tájképre nyílik, pontosabban egy dombon 
fekvő várra, ugyanakkor magára a történelemre, a halhatatlanságra. A vár fölött 
ugyanis S. Georg felirat olvasható, vagyis Szent György. Egyszerre utal a harcos 
szentre és Zsigmond diadalának helyszínére, Ghiurghiu várára, amely románul 
Szentgyörgyöt jelent és arra a küzdelemre, amelyet első királyunktól kezdve a 
magyar uralkodók a pogányok és az eretnekek ellen vívtak. Láttuk, hogyan 
kapcsolódott össze név és a címer a keresztes háború eszméjével, az ideális lovag 
alteregójával, Szent György alakjával, és hogyan vált alakja nemzetségi mitológia 
szerves részévé. A havasalföldi hadjárat aztán páratlan lehetőséget adott arra, hogy a

Gyuiafy Lestár följegyzései, (Monumenta Hungáriáé Historica. Scriptores XXXI.), közli Szabó 
Károly, Bp., 1881, 30, (a továbbiakban Gyulaffy).
85 Szamosközy István, Erdély története (1598-1599, 1603), ford., Borzsák István, vál., jegyz., 
Sinkovics István, Bp., 1981, 65, (a továbbiakban magyar Szamosközy).

Cennemé Wilhelmb Gizella, Báthory Zsigmond havasalföldi hadjáratának grafikus gépei, in Folia 
Historica 1973, 60-61. A Krisztus monogramra burkolt utalás történik a Báthory István kenyérmezei 
győzelmét megéneklö Nikolsburgi Névtelennél.

„Tiszta szivő vitéznek sisakja, páncerja,
Kinek az Úr Isten mindenek bizodalma,
Pogányok sokságát semminek alétja 
És ő fegyvereket semminek ő tartja,
Mezételen mellét tiszta szével borítja”

Régi Magyar Költők Tára VII (XVI. század), szerk., Dézsi Lajos, Bp., 1930, 41, (a továbbiakban 
RMKTXVI/VII). A Nikolsburgi Névtelen 1568-ban kiadott énekéről v.ö. 453-454.
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XVI. század végi utód újra fölidézze a szent és a nemzetség alapító mitikus 
küzdelmét. A fejedelem, mint ahogy az a harchoz illik, páncélban jelenik meg, mint 
egy igazi miles christianus, athleta patriae. A metszet felirata szerint Báthory 
Zsigmond látható a képen, ha viszont Zsigmond egyéni devóciójának mélyére 
tekintünk, akkor ott nemcsak öt láthatjuk meg, hanem a szentként értelmezett családi 
és a nemzeti-hagiografikus hagyományt is, röviden az egész szentként értelmezett 
magyar történelmet is.
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Keresztes eszme a pápai és császári propaganda szolgálatában87

Zsigmond kötelességét az eretnekek és a török elleni harccal kapcsolatban, 
nemcsak nevelői erősítették, hanem - a háború kitörése után - a pápai és császári 
propagandagépezet bértollnokai is. Az előző fejezetben láttuk, hogyan próbálta 
Báthory István a magyar jezsuiták segítségével a katolikus hagyomány mentén 
felépíteni Báthory Zsigmond fejedelmi „arcmását.” Jelen fejezetben arra teszünk 
kísérletet, hogy egy másik nézőpontból vessünk pillantást erre az arcmásra. Arra 
keresünk tehát választ, hogy milyen nyelvezetet használt fel Róma és Prága annak 
érdekében, hogy Zsigmond katolicizmusára építve visszatérítse Erdélyt a katolikus 
egyházba és a Habsburgok uralma alá.

Lazaro Soranzo L’Ottomano című 1597-ben megjelent munkájában
88

89 a török
elleni hadjáratról szólva, szent háborúra szólít fel: „Sú generosi Campioni di 
CHRISTO, risolvetesi arditamente d’imitar in qualche parte, acció ch’il nostro secolo 
non sia men glorioso de’passati, Gottfredi, Balduino, Boemondo, e quegli altri 
famosi Argonautici, i quali per ripigliar dalle mani profane de’nemici della Santa 
Fede il Sacrosanto Sepolchro del REDENTOR nostro,” (Fel Krisztus nemes 
bajnokai, kövessétek Gottfried, Balduin, Boemund és a többi híres argonauta 
példáját, mert a mi századunk sem alávalóbb az ő koruknál, és mint ők, ragadjátok ki

8' A császári és pápai udvar által ösztönzött propagandisztikus művek részletes tárgyalása külön 
tanulmányozást igényel. Azt csak azért érintjük most egy fejezet erejéig, mivel szükségesnek éreztük, 
hogy legalább vázlatosan utaljunk arra, hogy a gyulafehérvári törekvések a propaganda szempontjából 
milyen nemzetközi kontextusba ágyazódtak.

A keresztes eszmének, az ideális lovaggal kapcsolatos elképzeléseknek és ezzel összefüggésben a 
hagiografikus hagyománynak mély gyökerei voltak a magyar középkorban: „A keresztény vitézi ideál 
királyi propagandájában - különösen Anjou királyaink és Zsigmond idején - nagy szerepe volt a 
magyar és nemzetközi „lovagszentek”, László és György kultuszának... Ebbe a kultuszba a keresztes 
gondolat is nagyon jól beilleszthető volt...Az udvari legenda volt e kultúrának az irodalmi műfaja, ami 
több kelet-közép-európai országban egyaránt honos volt: nálunk a László-legendában, 
Lengyelországban a Hedvig legendában, Csehországban a Ludmilla-legendában. Mindháromban 
helyet kapott a keresztény-pogány konfrontáció keresztes-motívuma.” Vizkelety András, 
Megjegyzések Kurcz Agnes: Lovagi kultúra Magyarországon a 13-14. században című könyvéhez, in 
ItK, XCIV (1990), 528. Ennek a gondolatnak a XV. század kudarcai után a lepantói győzelem ad 
újabb lökést, amelyet a pápaság igyekszik felhasználni a rekatolizáció érdekében. Niederkom, 100— 
101. A Szentsír visszafoglalását illető jezsuita törekvésekről v.ö. Domenico Caccamo, La diplomazia 
della Controriforma, in Archivio Storico Italiano, 128 (1970), 257, 262-263. A keresztes eszmének a 
katolikus társadalmakban betöltött szerepéről, mint azok egyik legfőbb legitimáló tényezőjéről v.ö. 
Norman Housley, The Later Crusades (1274-1580), Cambridge, 1985, 379-427 és Andreas Wang, 
Der miles christianus im 16—17. Jahrhundert und seine mitterälterliche Tradition, Frankfurt am Main, 
1975.
89 Lazaro Soranzóról az általunk elérhető olasz biográfiákban nem találtunk adatot. Neve érdekes 
módon kerül elő 1598-ban Velencével kapcsolatban. Velencei lévén, L 'Ottomano müve miatt a Tizek 
Tanácsa elfogató parancsot adott ki ellene, mivel a munka és a szerző személye határozott 
törökellenessége és háború ill. pápa pártisága miatt kényelmetlenné vált a városnak. Állítólag attól 
féltek, hogy az háborút provokál a város és a szultán között. Kétezer dukátot szántak arra, hogy 
Soranzót velencei területre csalják. 1601-ben pápai követségben találjuk, aki útlevelet kér számára 
velencei területen való áthaladáshoz. Jovan. N, Törnie, Gradja za isztoriju pokreta na Balkáni potiv 
tureka krajem XVI. ipocetkom XVII. véka, Beograd, 1933,322-324.
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a szent hit ellenségeinek istentelen kezéből megváltónk szent sírját... Az említett 
keresztes lovagok javaikat is eladták, hogy a pogányok ellen harcolhassanak. A török 
elleni harcra buzdítva szónoki kérdést intéz kottásaihoz: „Chi dunque sará il primo a 
pigliar la CROCE per dar’esempio a gli altri? Chi sará colui, ehe uorrá esser 
Capitano, e guida? Dove sono a Soldati di CHRISTO, che vogliono seguir questo 
glorioso Stendardo?”90 (Ki lesz hát az, aki először veszi föl a keresztet, példát 
mutatva másoknak? Ki fogja vezetni őket Krisztus hadnagyaként? Hol vannak 
Krisztus katonái, akik ezt a dicsőséges zászlót követni fogják?) Az erdélyi 
fejedelemhez érve azt hangsúlyozza, hogy annak kiválóságát az isteni kiválasztás 
bizonyítja. О irányítja cselekedeteit, mint Dávidnak és Júdás Makkabeusnak: 
„Quanto poi al Prencipe di Transilvania, ch'é il secondo Campione... ehe fortunate 
ne’fatti, com'a punto ricercavano gli antichi, ehe fosse il Capitano: e ció non per lo 
favore della favolosa fortuna, ma veramente per gratia di quel Signore, ehe nelle 
Sacre lettere si chiama il Signor degli eserciti, da cui quasi növelte David, о Guida 
Macabeo vien benignamente difeso.”91 (Ami pedig ezt a második Campiont, Erdély 
fejedelmét illeti, a régiek is éppen ilyen vezért választottak, akit tettei és nem az 
állhatatlan szerencse tesz naggyá, csakis Isten kegyelme, akit a szent iratok a Seregek 
Urának neveznek és aki Krisztus hadnagyát ezt az új Dávidot és Júdás Makkabeust 
megvédelmezi.) Tőle várja nemcsak a Szentföldi visszafoglalását, hanem a katolikus 
vallás terjesztését is. Egy másik olasz szerző, Girolamo Frachetta92 ugyanezt a hangot 
üti meg: „Servirono a Dió militando Giosue, i Machabei, et tanti altri: et non fu menő 
accetto il servigio loro, che quello di mohi ehe attesero ad orare, et a macerarsi collá 
durezza del vitto. Fu grato al Cielo il Buglione, et gli altri ehe andarono alia 
conquista di Terra Santa.” 93 (Józsué, a Makkabeusok és még annyian Istent 
szolgálták: nem volt kevésbé kedves szolgálatuk az Úr előtt, mint azoknak, akik 
imáikkal fordulnak felé és megvonván szájuktól az ételt, sanyargatták magukat. 
Bouillon és a többiek, akik a Szentföld visszafoglalására indultak, éppoly kedvesek 
voltak Istennek.) 1595 november 25-én kiadott orációjában ugyancsak a fejedelemtől 
várja ennek a nagy feladatnak a végrehajtását:

„...gli altri popoli mai sodisfatti del suo Dominio, che senza fallo sono li piú, poiche 
li piú sono di Religion christiani, di alzarsi contro di lui, et gli altri Potentati, ehe 
sono da lui offesi, come il Re de’Persi, et tutti quelli che militan sotto il Vessillo di 
Christo, che sono nemici suoi... li quali non prima vederanno splender da lunge il

90 Lazaro Soranzo, L'Ottomano, Ferrara, 1597, 88 (a továbbiakban Soranzo).
91 Soranzo, 98.
92 Frachetta jelentős életművet tudhat magáénak. Féltucatnyi Zsigmondhoz intézett orációja mellett 
elég csak államelméleti traktátusát (II Prencipe), ill egy Patrizit utánzó poétikai traktátust (Dialogo del 
furor poetico) említeni. Először az d’Esték szolgálatában áll, az általuk alapított akadémia oktatója, 
annak halála után a politika felé fordul és spanyol szolgálatba áll, és mint ilyen, kémkedést is vállal. 
Ezért sok ellenséget szerez és közelebbről meg nem nevezett okok miatt Nápolyba kell menekülnie, 
ahol 1620-ban bekövetkező haláláig spanyol évjáradékon tengődik. További kutatás feladata 
kideríteni, hogyan kerül kapcsolatba Erdéllyel. Biográfia universale artica e moderna, vol. XXII. 
Venezia, 1825, 81.
93 Girolamo Frachetta, Oratione decima... in Girolamo Frachetta, II primo libro déllé orationi..., 
Roma, 1598. 184, (a továbbiakban Frachetta X).
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Confalone di Christo, et tremolar all’aria le gloriose Insegne di Vostra Altezza, о 
Fortissimo Heroe.
(Sok, a török uralmával elégedetlen nemzet, akik között kétségtelenül a keresztények 
vannak többségben, fel fog lázadni, azok az uralkodók pedig, akiket megalázott, mint 
a perzsa királyt, csatlakozni fognak azokhoz, akik már most is harcolnak a közös 
ellenség ellen Krisztus zászlaja alatt... mihelyt meglátják Krisztus zászlaját ragyogni 
és Felségednek a győzhetetlen hérosznak a címerét a szélben lobogni.)

9594

Tőle várja a török hatalmának megtörését: „...dove si é compiacciuta di indirizzare i 
giustissimi passi per lei, per rimettervi la sua santa Religione, et per ridurre di nuovo 
i suoi tempii profanati da gli empii seguaci delFinfame seduttore Mehemet, et fatti 
Meschite, et tempii d’abbominatione, all’antico, et verace culto.” (Aki örömmel 
igazítja lépéseit Istenhez, hogy visszaállítsa a szent hitet és megtisztítsa az eredeti és 
igaz vallás számára az erkölcstelen csábító Mohamed istentelen követői által 
megbecstelenített és mecsetté alakított templomokat, a gyalázat helyeit.)95 Ez a giusta 
impresa Girolamo Frachetta szerint Konstantinápoly és a Szentföld elfoglalása: 
„Veggo [t.i. Frachetta] il Turco ehe non potendo sostenere il valor de suoi, giá volge 
le spalle. Veggo le Cittá assai piú riche che forti, che se le rendono, senza aspettare 
assalti, ó et gioisce di riueder di bombarde. Et veggo la Reggia stessa, ehe lo riceve, 
et gioisce di riveder dopó tanti secoli un legitimo successore del gran Costantino.” 96 
(Látom, hogy a török elvesztvén erejét már a hátát mutatja. Látom a gazdag, de 
erőtlen városokat, amelyek ostrom nélkül hódolnak be, vagy éppenséggel vígan 
fogadják az ágyúk tüzét. És látom a királyi székhelyet, amely örömmel fogadja falai 
közé annyi évszázad után a Nagy Konstantin egyik törvényes utódját.) Egy másik a 
háború folytatására buzdítja Zsigmondot, utalva arra, hogy a keresztény országok ő 
benne látják azt a szabadítót, amely legyőzi a török birodalmat: „...o Generosissimo 
Heroe, Vostra Altezza conosce chiaro ehe Dio combatte per lei, et con esso lei, deve 
anco credere che sua Divina Maestá l’habbia eletta al dominio di grandissimi Regni, 
et di tutto ITmperio Ottomanico... a lei nondimeno deve parer picciola, et vile, che ha 
disegnato distendere la fede cattolica in lontane contrade: a lei, di cui il mondo ha 
concetto, che ella sia per dover essere Imperator d’Oriente. Vinto Sinam, Vostra 
Altezza deve andar diritto verso Constantinopoli.”97 (Ó nemeslelkü hős, Nagyságod 
bizonyosan tudja, hogy maga Isten harcol érte, mert az isteni felség hatalmas 
királyságok és az egész török birodalom urává választotta ki... és bár erőd kicsinek, 
sőt hitványnak tűnhet ahhoz, hogy a katolikus hitet távoli területekre is kiterjeszd, a 
világ azt tartja rólad, hogy te leszel a Kelet császára. Miután legyőzted Szinánt, 
Felségednek Konstantinápoly ellen kell vonulnia.) Rudolfhoz intézett orációjában 
ugyanígy nyilatkozik a fejedelemről: „...o prudentissimo Re, a dar aiuto a questo 
invitto guerriero, nato per debellare i barbari, et mandate al suo tempo dal cielo per

94 Girolamo Frachetta, Oratione prima al Serenissimo Prencipe..., Roma, 1595, A2v—A3r, A4r (a 
továbbiakban Frachetta I).
95 Frachetta II, A3r.
96 Frachetta I, A5v, A2v-A3r.
97 Frachetta II, A3r, A4r.
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esser di lei Ministro, in essequir cosi giusta impresa.”98 (...bölcs király segítsd meg 
ezt a győzhetetlen harcost, aki arra született, hogy legyőzze a barbárokat mert az ég 
őt küldte, hogy segítőd legyen ennek a vállalkozásnak a véghezvitelében.)

Krisztus kapitánya, Krisztus katonája, Krisztus zászlaja kifejezések a 
keresztes eszme és tegyük hozzá a rekatolizáció propagandájának toposzai, amelyek 
a tizenötéves háború idején a propaganda nyomtatványokon keresztül elárasztották 
egész Európát. Magyarországon a török miatt ezek a toposzok tovább éltek a 
protestánsok között is, (a legjobb példa erre Tinódi), mégis szükséges lesz idéznünk 
két magyarországi szerzőt, mivel az ő példájuk szépen mutatja, hogyan lehet ezeket a 
toposzokat a fejedelmi politika támogatására és a katolikus előjelű propaganda 
céljaira is felhasználni.

Rimay János 1595-ben nem sokkal a havasalföldi hadjárat előtt verset ír a 
fejedelemnek, amelyet közvetlenül hadjárat előtt küld el neki. Ezért a későbbi sikert 
részben saját versének tulajdonította. A vers a fejedelem imája a Seregek Urához, 
vagyis invokáció: „Jöjj mellém szent Isten...” Azt kéri Krisztustól, hogy az égi 
seregek is szálljanak hadba, bontsanak zászlót a keresztények oldalán:

„Emelj te is zászlót, ne legyen rémült hóit szivemben lengő hitem 
Hogy azt követhesse, szüntelen nézhesse elmémmel tekintetem, 
Elmémet vezérlje, mihelt valamire szándékomot térítem.«99

Christus zászlaját, maga Krisztus, Christus capitaneus viszi:

„Krisztus fő hadnagyom, ki nevében vagyon szándékom eredeti,
Te bírj és vezérelj, szándékomban nevelj, follyon jól dolgom rendi, 
Tarts meg seregedet, szenteld meg népedet, legyen előmeneti. «100

Egy másik versében szintén megjelenik:

„Katonák hadnagya, Istennek jobb karja 
Kit ő szeret, annak vagyon éles kardja«101

A kálvinista Rimay idézett sorai, az olasz szerzőkhöz hasonlóan szépen mutatják 
azokat a reményeket, amelyeket Erdély fejedelemének fellépéséhez fűztek - 
felekezetre való tekintet nélkül - a magyar kortársak. A másik példánk az 1594—ben 
Esztergom alatt Krisztus katonájaként eleső Balassi Bálint. A Soranzo által említett 
példaképek Dávid, Júdás Makkabeus mellett második Campionnak, vagy ahogy a 
magyar szakirodalomban szokás említeni Campianusnak hívja Zsigmondot.

Girolamo Frachetta, Oratione prima al re cattolico, Roma, 1597, A5v. Frachetta két idézett 
orációjának hátterében, mint azt később látni fogjuk, a pápai és császári segédcsapatok Erdélybe 
küldésének elmaradása állt, amely belpolitikai válságot robbantott ki, a fejedelem és a békét komi 
szándékozó erők között. Ezekre az eseményekre reagál szerzőnk.
99 Rimay, 194.

Rimay, 69.
Rimay, u.o.
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Campianus volt az az angol jezsuita, akit Erzsébet királynő végeztetett ki 
ellenreformációs tevékenységéért. Leghíresebb műve a Tíz Okok, amely néhány 
évtized alatt tucatnyi kiadást ért meg, Vértanúhalálát Róma igyekezett minél jobban 
kihasználni a protestánsokkal való küzdelemben. Alakja és müve nálunk azonban 
Balassi Bálint miatt híresült el, akinek utolsó munkája katolizálása után és 
közvetlenül halála előtt éppen a Tíz Okok. A fordítást az erdélyi jezsuita Dobokay 
István fejezi be, aki Balassi halálos ágyánál is ott van az esztergomi táborban. Azt 
persze nem tudjuk bizonyítani, hogy ezeknek az összefüggéseknek tudatában volt 
Soranzo, bár Esztergomnál több ezer olasz is harcolt, és ők akár be is számolhattak 
egy olaszul kitűnően beszélő, nem rég katolizált magyar arisztokratáról. Az azonban 
bizonyos, hogy a magyar és nyugati kortársak számára Campianus neve az eretnekek 
elleni harcot jelentette, hisz személyes példáján túl műveit a lutheránus felekezettel 
való mindennapi polémiában is felhasználták. Magyarországon sem volt ez másként, 
példa erre az erőszakkal katolikus hitre térített Vörösmarty Mihály vagy a frissen 
rekatolizált Forgách Zsigmond, aki a magyar fordítást finanszírozta, 
kontextusban bizonyára nem véletlen az sem, amit a znióváraljai jezsiták tesznek a 
két elesett Balassi, Bálint és Ferenc emlékével. Az általuk írott gyászversekben Bálint 
az ideális keresztény lovagként, Krisztus bajnokaként tűnik föl:

102 Ebben a

„Haeresos, Turcae, Martis, Plutonis, Amoris, 
Flagitium, fraudes, telum, molimina, casse, 
Relligione, armis, virtute, laboré fideque 
Everti, domui, pressi, vici superavi” 103

(Az eretnekség, a török, Mars, Plútó, és Ámor/minden csapását, csalását, csapdáját, 
nyűgét/megzaboláztam, legyőztem, elpusztítottam, felülkerekedtem rajtuk) 104

Egy rekatolizált főúr erősíthette az egyház pozícióit, éppen ezért nem véletlen, hogy a 
jezsuiták is súlyt helyeztek arra, hogy képviselőik az esztergomi, tergovistei és 
bukaresti táborban is jelen legyenek a pápai nunciusok mellett prédikációikkal együtt. 
Az a szellem, amit a znióváraljai jezsuiták próbálnak ébresztgetni a gyászversek, 
amit Dobokay sugall a Campianus fordítás bevezetőjében a haldokló Balassi 
kapcsán, áthatja - legalábbis a jezsuita beszámolók szerint - a Szinán ellen vonuló 
erdélyi sereget is. A románok, ahogy azt Marcellus Pollarde jezsuita írja, szokásuk

102 Kruppa Tamás, A Tíz Okok megjelenésének hétteréről, in Balassi Bálint—Dobokay Sándor, 
Campianus Edmondnak tíz okai, Bp., 1994, (reprint), 243, 244—245, Balassi utolsó napjairól v.ö. 
Dobokay előszava u.o., 4r-v.

Pieczkonius, C3r.
Balassi Bálint minden munkái, /-//, összeáll., Dézsi Lajos, 1923, II, 644. A harcokban elesett 

Balassiak, Ferenc és Bálint emlékére írott versében is fölbukkan Krisztus alakja, mint testvér:
„Bátyjok Krisztus fő bajnok,

Ki volt bizodalmok,
Mindenben oktatójok,
Kalavúzzok,
Kiből áldás buzog”

103
104

Rimay, 31.
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szerint egy hatalmas keresztet állítottak föl a táborban: „Aliquot ante diebus, cum 
nostri castrametati fuissent, avis quaedam magna cani capite (vulturem aiebant) 
primo consedit ad crucem in castris valachorum erectam,...dimissa sequebatur sponte 
nostrum exercitum. 95105 (Néhány nappal ezelőtt, mikor tábort ütöttünk egy hatalmas 
madár (saskeselyűnek mondják) tűnt fel, amelynek akkora volt a feje, mint egy nagy 
kutyának, és először a románok táborában felállított keresztre telepedett, majd 
elhagyva azt követte seregünket.) Zsigmond a külsőségeket illetően is igyekezett egy 
pogányok ellen szent harcba induló keresztes lovagként mutatkozni: „Sigmond 
fejedelemis ketzaz louas iart ki ra uigiazot azoknak két igen zep fejer tafota feczke 
farkú zazloiok uala ueres kerezt benne [kiemelés tőlem] az kerezt keozepin Cziazar 
Chimere magaeual egiwt.

A kereszt, mint zászló Konstantin óta signum salutiferum, a keresztállítás 
szokását mind a nyugati, mind a keleti egyház esetében a pogányok elleni háborúban 
megtalálhatjuk: Konstantinról Eusebius egyháztörténete azt jegyezte fel, hogy a 
Maxentiussal vívandó csata előtt az égen egy kereszt tűnt fel és egy égi hang 
hallatszott, amely azt mondta a császárnak, hogy e jelben győzni fog. 
forrásaink mint láttuk, „rájátszanak” erre a hasonlóságra és azt a pápai politika 
érdekeinek megfelelően összekapcsolják az ortodox népek felszabadításának és 
rekatolizációjának gondolatával. Egy 1596 március 2.-i velencei relazione mutatja, 
hogyan fejeződik ki ez a szándék Erdély fejedelmével kapcsolatban a közvéleményt 
is befolyásolni szándékozó napi jelentések szintjén: „... i progressi del Transilvano 
riempivano tutti quei paesi di spavento e di timore; volando per la bocca di tutti i 
greci: questo principe essere un nuovo Scanderbeghi per affligere i turchi, un nuovo 
Constantino per ripiantare l’impero greco in quelle parti” 
előrenyomulása félelemmel és rettegéssel tölti el mindezeket az országokat, 
szárnyalván a hír egész Görögországon át, hogy ez a fejedelem egy új Szkanderbég, 
aki legyőzi a törököt, egy új Konstantin, aki helyreállítja a görög birodalmat.)

Zsigmond katolikus elkötelezettségét azonban nemcsak a Vatikán próbálta 
meg kihasználni. A háborúsellenes hangok megerősödésével és Zsigmond lemondási 
szándékával egy időben születnek meg, a Habsburg udvar nyilvánvaló támogatásával, 
azok az alkalmi munkák, amelyek Soranzóhoz, Frachettához hasonlóan, de más 
epitheton omansokat felhasználva a fejedelem füle számára kellemesen csengő 
szirénhangokon szólalnak meg.

»106

107 Olasz

108 (Az Erdélyi

105 MAH IV, 162. A románok körében a keresztállítás szokása évtizedekkel később is kimutatható, 
amiről a misszióban lévő Színi István jezsuita is tudósít „...sono certi poveri di quali altri sono stati 
assassini, altri huomini ordinari et ignoranti, li quali adesso, non so come, cascano in terra, gridano 
penitentia e perdono. II solito loro é questo: piantano croce grandi nei posti piú ordinari, le serrano con 
cancelli fatti di legno, ergono qualche cappanella...” V.ö. Erdélyi és Hódoltsági jezsuita missziók 1/1- 
2, sajtó alá rendezte Balázs Mihály, Fricsy Ádám, Lázár István Dávid, Lukács László, Monok István, 
Szeged, 1990, (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 26/1-2.) 201.

Magyar nyelvű kortársi feljegyzések Erdély múltjából. Szamosközy István történetíró kézirata, Bp., 
1991,267.

A Róma által felújított ecclesia militans gondolatot mindennél jobban fejezi ki a Raffaelo tanítvány 
Giulio Romano 1522 előtt festett freskója a Vatikánban, amelynek középpontjában ez a jelenet áll.

Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitóre la Istoria Romänilor, vol. XII, Bucuresci, 1903, 236. (a 
továbbiakban Hurmuzaki XII). A velencei jelentés ugyanakkor ékesen árulkodik az olasz szerzők 
alkotási módszeréről is, akik ezeket a jelentéseket, a katonai táborokból küldött leveleket használják 
föl, kész anyagból dolgoznak tehát.
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Vitus Marchtalerus, aki mint láttuk a Hunyadi szoborról is beszámolt, 
Hunyadi János példáját állítja a fejedelem elé: .nobis viuum quoddam speculum in 
fortissimo et bellicosissimo heroe Iohanne Hunniádé, qui et fulmineus inde Turcorum 
terror nominatus, exhibetur.”(...a nagyerejű és fáradhatatlan harcos Hunyadi Jánost a 
vitézek élő tükörének tartották, akit a török villámának is neveztek.)109 Két évvel 
később ugyanezeket a jelzőket használja Michael Pieczkonius, aki 1597-ben verses 
orációt ajánl Rudolfnak.110 Ebben a háborúra buzdító szokásos humanista közhelyek 
között találjuk meg a Hunyadiakat. Eljátszik a hun-Hunyadi névhasonlósággal111 
majd Báthory Zsigmondhoz fordul:

„Et meministis adhuc Hunni et meminisse potestis, 
HVNNIADES qualis, vei SCANDERBEIA virtus 
Qualis erat, cum Threicios exarsit in hostes,
Fulmineus terror. Turcarum dictus et horror:
Praelia non ex iure manu conserta repressit,
Et solus primam túlit ampla laude coronam.
Hunniades campo quoties congressus aperto,
Fors illi cessit toties: Dedit unica quinos 
Vnica lux quinos ex hoste referre triumphos.»112

(Emlékezz a hunokra, Szkander bégre vagy Himyadra /micsoda vitézség élt benne, 
mikor a törökre rontott/villámló félelemként sújtva le rájuk/az igazságtalan háborút 
megtorolta/és egyedül viselte a kiérdemelt égi koronát/Ahányszor nyílt mezőre lépett 
Hunyad/annyiszor hagyta cserben a végzet: ötből egyet csupán/egyetlen diadalt 
engedett az ellenség felett.)

A szerző Zsigmondhoz, mint a Hunyadiak utódjához, örököséhez fordul, akit 
harci sikerei is a nagy elődhöz méltóvá tesznek:

„Quam copiosa seges Turcarum fulminat armis”

(A pogány hadak sokaságát sújtotta fegyvere)

„O vere Hunniades Sismunde Auguste Batori 
Non tibi in adversum quisquam de gentibus iret”113

(Ó Zsigmond, Fenséges Báthory-sarj, igazi Hunyadi vagy/Nem állhat ellen neked egy 
sem a föld népei közül.)

Marchtalerus, Clv. A Mátyás alakja körül kialakuló propagandával kapcsolatban v.ö. Klaniczay 
Tibor, A kereszteshad eszméje és a Mátyás mítosz, in Hagyományok ébresztése, Bp., 1976, 166-191.

Michael Pieczkonius Smrziczky, Classicum Adversus Bellum Turcicum Dívó Rvdolpho II., 
Fribergae, 1597, (a továbbiakban Pieczkonius).
111 Neolatin irodalom, 113-119.
112 Pieczkonius, C3r.
113 Pieczkonius, C2r.

109

110
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Európa védelmezője:

„Arcus о Europaeque murus (ceu mums Achilles 
Grajugenum) SYLVI: confesso credite, quantus 
In Turcam rigeat, quo vulnere terreat hostem

(Ó Európa fala és kézíja (miként a görög Akhilleszj/Erdőntúli: esküszöm, higgyétek, 
úgy tornyosul a török elé, és ekként oszt rémisztő sebet a pogánynak.)

я 114

Aki erényei és viselt dolgai miatt égi jutalomban részesül:

„Ferte rosas, ornate comas, praecidite frondes, 
Iniicite Heroi candentia lilia vestro,
Purpureos flores, et odoriferos narcissos, 
Nectite gemmiferas mbro de flóré coronas,”

(Szedjetek rózsákat és díszítsétek vele hajatokat, ékesítsétek homlokotokat/tépjetek, 
hősök, fehér liliomot/bíbor virágot és illatozó nárciszt/kössetek vörös szirmokból 
rubinként szikrázó koronát)

Aki első a lovagok közt:

„Quoque gradum primus praelustri in culmine miles 
Obtinet, exiguis haud viribus arrogat: ipsa 
Palma Dei donum est, et habet commercia coeli”115

(A lovagok közt elsőként hág a legfelsőbb fokra/nem csekély fáradsággal elnyerve 
azt/Jutalma az isteni pálma és övé az égi nyereség)

Ha a császári és pápai szolgálatban álló szerzők irodalmi előképeit nézzük, 
meglepő módon újra előkerülnek az olaszok, de ezúttal Báthory István szolgálatában: 
1583-ban jelent meg Velencében Báthory István tiszteletére az Ippolito Zucconello 
által összeállított Del giardino de Poeti című verseskötet. Ezt követte 1584-ben az 
ugyancsak Velencében kiadott Viridarium poetarum..."6 Megjelenésének hátterében 
azok a diplomáciai erőfeszítések húzódnak meg, amelyekkel István király uralmát és 
dinasztiáját próbálta népszerűsíteni Nyugat-Európában. Mivel a lengyel trónért 
folytatott küzdelemben a Habsburgok alul maradtak, mindent elkövettek azért, hogy 
befeketítsék Báthoryt, azzal vádolván, hogy török támogatással került egy török

114 Pieczkonius, C3v.
115 Uo.
116 Del giardino de Poeti (In lode del Serenissimo Re di Polonia), ed. Ippolito Zucconello, Venezia, 
1583, (a továbbiakban Del giardino), Viridarium poetarum... in laudes... Stephani regis Poloniae... in 
duos libros divisum, ed. Ippolito Zucconello, Venetia, 1584, (a továbbiakban Viridarium). Ehhez v.ö. 
Gömöry György, Báthory István lengyel király alakja a korabeli költészet tükrében, in Hungaro- 
Polonica, Tanulmányok a magyar-lengyel történelmi és irodalmi kapcsolatok köréből. Emlékkönyv 
Waclaw Felczak 70. születésnapjára, Bp. 1986, 46.
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vazallus ország fejedelmi székéből a lengyel trónra. A vád nem volt teljesen 
alaptalan, István tényleg adót fizetett a töröknek, és valóban hűségesküt tett 
Miksának.“7 A lengyel király nyilván azért pénzelte a Velencében megjelenő 
versesköteteket, hogy annak olasz és magyar szerzői tisztázzák a vádak alól. A 
versek a laudáció típusába sorolhatóak, alkalmi jellegűek, maradandó értéket nem 
képviselnek, számunkra azonban roppant érdekesek, mert a király dicsőítésére éppen 
azokat az epitheton omansokat vonultatják fel, mint bő tíz évvel később a fentebb 
említett szerzők. Cesare Pavese a vexillum Christi kitűzését válj a Istvántól:

„Ond’ogni buon huom pio si duói, com’io mi doglio: 
Che per te ancor in Palestina eretto 
Sia il vessillo Christian sperar pur voglio.”118

(Minden jámbor ember reméli, ahogy én is:/Hogy még egyszer általad fog lobogni/ a 
kereszt zászlaja Palesztinában.)

„Verő di Christo, et gran Campione, eletto
De Moschi, et Scithi a raffrenar l’orgoglio»119

(Krisztus igazi választott bajnoka/aki megzabolázza Moszkva és a szkíták 
dölyfösségét)

A szerzők között találunk egy később karriert befutó magyart is. Hunyadi Ferenc 
Báthory Istvánban a gétáknak nevezett török villámát és Európa pajzsát látja:

„Pannonis heu mea chara parens, ego fida mentis 
Európáé tutela diu, fulmenque Getarum”

(A pannonoknak drága szülőhazám, régóta hű fia vagyok/ Európa oltalmazója és a 
géták villáma.) 120

Egy ismeretlen szerző szintén a terror hostium jelzőt használja:

„Ma Voi, terror de l’uno, l’altro Mondo 
Havete prima, che veduto, vinto”

(A világ félelme vagy/és már azelőtt győztél, mielőtt [jöttél] és láttál volna)121

117 Hopp, 142-143.
118 Del giardino, 11.
119 Viridarium, 11. 

Viridarium, 122.120

121 A koronához v.ö. még
„Hane quoque ne temneas, precor, о SYLVANE coronam, 

Quam trado supplex, et post tua tempore cinget 
Aurea non viridis”

Viridarium, 61.
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„Tota regno series patrum, sic gloria vexit 
Corvinos terrorem Asiae”122

(Ahogy a haza atyjainak egész sorát/úgy Korvint, Ázsia félelmét is a dicsőség vezette)

Gervasius Gervasus a középkori költészetet idéző módon ékesíti fel a legnagyobb 
erényekkel királyt:

„Belligere Stephanus claro diademate fiilgens 
Sarmatiae Princeps aurea sceptra tenet. 

Sancta fides, hilaris dementia, relligioque
Vera Dei, Virtus, regnat et ipse pudor: 

Spargite Pierides sacro de vertice lauros,
Tanti omet caput quarta corona Regis:

Ille comis, animoque gerens, et nomine Serta
Gaudeat haec homines, illa dedisse Deos.”123

(Fénylő koronájú vitéz István/ a Szarmaták királya aranyjogarat tart./Szent hit és 
derűs kegyesség/igaz vallás, isteni tökéletesség és szemérem uralkodik itt:/Hintsetek 
babért Pieridészek, hogy díszítse a királyi főt a negyedik korona is./amelyet jámboran 
hordoz a szívében, míg nevében a koszorút/ez az embereket örvendezteti, amaz 
istenhez tesz hasonlatossá.)

Cesare Pavese szintén az erényekből font égi koronát kiérdemeltségét hangsúlyozza:

„Ma sú del Ciel nel piú sublime scanno
Corona etema, et déllé pietosa armi 
Merce ben degna, et del tuo lungo affanno” 124

(Fent az égben, a legmagasabb helyen/az öröklét koronája és a jámborság 
fegyverei/lesznek méltó fizetséged hosszú szolgálatodért)

Hasonlóképpen Octavius Pratelius,

„Hane quoque ne temneas, precor, о SYLVANE coronam, 
Quam trado supplex, et post tua tempore cinget 
Aurea non viridis”

Viridarium, 61.
122 Viridarium, 102.
123 Viridarium, 47. Szántó is, mikor a király nevéről ugyanaz jut az eszébe, mint az olasz 
szerzőknek: „Nam et nomen ac cognomen tuum, nescio, quid magnificum de te pollicentur. Quid 
erűm Етёфтюо nisi coronam significat? Et coronam quidem terrenam et corruptibilem, virtutibus 
tuis et rebus a te gestis dignam iám consecutus es. Superest ut, conservando, defendendo et 
propagando fídem catholicam, ad supemam. caelestem, immarcescibilem, incorruptibilem et 
aetemam aspires.” MAH I. 585.
124 Del giardino. 11.
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Nec mirum, non ne hoc nőmén praedixerat ipsum? 
Non ne haec sunt tanto praemia digna Viro?”

(íme rőten fénylenek István királyi jelvényei/aranytól és gyémánttól ragyog a koronás 
fő/Hát nem magáért beszél a név?/Hát nem méltó jutalmai ezek egy ilyen 
férfiúnak?)125

Ugyanevvel érvel egy másik, incerto autore-ként titulált szerző:

„Corona d’oro, e non di fuori, od herba 
II ciel, che di tua vita ordí lo stame

T’appresta”
(Aranykoronát és nem hervadó virágfuzért készít neked/az ég, amely életed fonalát 
gombolyítja és szövi.)

A terror hostium, fulmineus terror, az erényekkel ékes korona mellett a 
propugnaculum perszonalizált, a lengyel királyra alkalmazott képe is feltűnik:

„II cui robusto braccio, et franco petto 
Al gregge lor sia sempre et muro, et scoglio”

(Akinek erős karja és széles mellkasa/mindig falként és pajzsként védte a rábízott 
nyájat.)126

A prágai ill. a vatikáni udvarban tömörülő humanisták és a két velencei kötet 
szerzői közül senki sem gyanúsítható meg azzal, hogy eredetit alkotott volna. Kész 
formákkal dolgoztak, amelyekkel elérni gondolták a kívánt célt, az első esetben 
Zsigmond benntartását a koalícióban, a második esetben Istvánnak a Habsburg 
rágalmak alól való tisztázását. Az előképek természetesen a keresztes háborúk 
fogalomkincsében találhatók meg, de ennek kb. a XV. század végétől párhuzamosan 
nemzeti szentjeink kultuszának virágba borulásával sajátos magyar változata is 
létezett.

Ennek egyik korai, XV. században született darabja a Szent László-ének, 
amelyben a szent király keresztény erényekből fonott koronát visel

„Tuque fulcitus regni corona, 
Irradiatus spiritu sancto, 
comitabaris mores patemos 
rosas legebas, corona stipabas”

(Fejedben kele az szent corona, 
meg bátorejta téged az szent lélek,

125 Viridarium 47, 54.
126 Del giardino, 11.
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kezdédé követni atyádnak életét, 
rósákot szaggatál, coronádba fizéd.)127

amely a vértanukhoz, hitvallókhoz, szentekhez teszi hasonlatossá viselőjét.128 Ez a 
hitetlenek ellen vívott harc díja is. Nevét rettegik a pogány népek,

„Tu tartarorum terror eorum

Tu Bessenorum pavor eorum 
Tu metus orbis Theucris vocabaris.»129

(Te tatároknak vagy meg tereje,

te pogányoknak vagy rettenetik, 
terekek mondottak féld felelmenek)

A nagyjából ebben az időben született Hunyadi epitáfiumok feltételezett 
ferences szerzői hasonló szavakkal illetik patrónusaikat, Hunyadi Jánost a Hunyadi 
sir at ás á ban:

„Parta palam Trophei, triumphalisque palma
»130Is Hunyadi...

(Szerezte a pálmát, török feletti diadalmát 
Hunyadi János kardja...)

„Ladislai módúm sancti tenuit atque commodum 
Hic Boemos saevit hostes crucis nonnulliter trivit 
Theucros, Bessenos, Tartarosque Sarachenos5? 131

(Szent Lászlót követte, a kényelmet miben sem szerette, 
legyőzte a csehek népét, nemegyszer a kereszt ellenségét: 

Törököt, szaracént, tatárokkal együtt a besszént)

127 „Gerézdi, 163. Az utolsó sor az erényekből font koszorút jelenti, amely az első sorban említett földi 
koronával szemben az égire utal. Gerézdi, 178-179.
128 A világi-lovagi és egyházi ideálok egymásba játszása a Nyugattól eltérően, ahol azok az első 
keresztes háború után ideiglenesen bár, de szétváltak külön lovagi irodalmat létrehozva, nálunk a 
középkor folyamán végig megfigyelhető. Erre kitűnő példa a Szent László legenda. „Az udvari-lovagi 
ízlésnek megfelelő stilizálást legendatémák esetében is megtaláljuk. Ennek, főleg mártírlegendák 
esetében, meg is voltak a keresztény életfilozófiái keretei, amelyeken belül a vértanúság és lovagság 
konvertibilissé válhatott.” Vizkelety András, Nomádkori hagyományok vagy udvari-lovagi toposzok? 
(Észrevételek Szent László és a leányrabló kun epikai és képzőművészeti ábrázolásaihoz) ItK LXXXV 
(1980), 257.
129 Gerézdi, 178-179.

U.o.
131 Latin szövegét v.ö. Scriptores rerum hungaricarum minores, ed., Martinus Georgius Kovachich, 
tom. I—II, Budáé, 1798, II, 7 (a továbbiakban Kovachich), magyarul Magyar középkor, 854.
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Míg élt, biztos támasza és védelmezője hazájának:

„Quis aemulorum nunc victor, tutor quoque Hunnorum

Et Transylvania tota, condam scuto Joannis tuta”

(Gyászol Erdély népe, egykor Hunyadi pajzsa védte)132

Halála gyászba dönti népét:

„Heu jam corona cecidit, ас Trophaei palma» 133

(Jaj, diadalkoronánk lehullott, le győzelmi pálmánk)

Mátyás méltó utódja apjának. Jacobus Piso így ír róla:

„Innumeros vici populos, pulchramque Viennam 
Solus et immensi, qui timor orbis eram, 

Caesaré de gemino fateor duxisse triumphos 
Alter Romanus, Thurcus et alter erat.”

(Számtalan népet legyőztem és a pompás Bécset leigáztam/ A földkerekség félelme 
voltam/Két császár fölött nyertem diadalt/A rómain és az oszmánon.)134

Ezek az epitheton omansok jelennek meg a humanista epitáfium költészetben 
is. Janus Pannonius ma már nem olvasható sírverse eredetileg Hunyadi János 
szarkofágját díszítette:

„Joannes jacet hic Turcorum ille horror in armis, 
ille Gubematae Gloria Pannóniáé 
Huniadum creat hunc; Comitem Bisztrica sumit.

132 Kovachich II, 7, Magyar középkor, 853, 854.
133 Kovachich, 7, Magyar középkor, 853.
134 Kovachich II, 12, Gerézdi, 203. Másik magyar fordítását v.ö. Janus Pannonius. Magyarországi 
humanisták, (Magyar remekírók) Bp., 1982, 221. Jacobus Piso életéhez és magyar vonatkozású 
verseihez v.ö. Klaniczay Tibor, A valódi és ál Piso-versek, in ItK XCVIII (1993), 52-56. A világ 
félelme jelző továbbél Mohács után a ferencesből reformátorrá lett Farkas Andrásnál is, aki azt 
Attilára vonatkoztatja:

„Ki az nagy Nemrothnak unokája vala,
Bendeguznak fia, ez velágnak félelme”

Gerézdi, 201. Szántó a következőképpen állítja be Mátyást: „Nam si quis diligenter historias Ungariae 
evolvat, cognoscet facile, neminem ex regibus Pannóniáé fúisse haereticum, neminem schismaticum, 
neminem turbatorem Ecclesiae; séd omnes pontifici romano obsequentissimos, omnes haereticis 
infensissimos, omnes denique turcis hostes iuratos et perpetuos... Ungaria fűit perpetuum quasi 
propugnaculum totius christianitatis per Európám contra tartaros et turcas” MAH I, 587.
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Nandoris Alba rapit, nunc tenet Alba Juliae59 135

(Itt fekszik fegyverben János, a török réme/Pannónia dicső kormányosa/Hunyad várát 
emelte és Beszterce főispánja volt/Nándor Álba elragadta, most Alba Julia nyugtatja.)

A Hunyadiaktól természetesen a török hatalmának megtörését várták egy nagy 
keresztes háború keretén belül. Ezeket a reményeket fejezi ki a Supplicationes pro 
novo Rege indictae et Sacra passim celebrata című epigramma. A szöveg gazdag 
tárháza az ideális uralkodóval kapcsolatos elvárásoknak. Magyarországot mondja a 
szerző, a végzet jelölte ki arra, hogy a török támadását elviselje. Az ellenség Bizáncot 
már elpusztította, de a magyar királyok Krisztus keresztjét az ég felé emelték és 
szembeszálltak az ellenséggel:

„...vexilla repente
Pannonii Reges, coelo erexere nec unquam 

Thraiciis fusi terga ostendere:... 95136

(...de egyszer csak/a pannon királyok az ég felé emelték a zászlót,/ akik sohasem 
mutattak hátat a trákoknak.)

A háborúban a magyarok királyát Isten fogja segíteni, ezért emelje magasba a kereszt 
szentjeiét és a kétfejű sast:

„...tecum Deus ibit in hostem 
Per maria et terras quacunque levaveris alte 

Sanctum insigne crucis Gryphumque aquilamque birostrem 
Ne dubita in bellum hoc totus tecum ibit Olympus. 55137

135 Magyarország műemlékei 1, szerk. Forster Gyula, Bp., 1905, 63. De megtalálhatjuk Nagyszombati 
Mártonnál is, v.ö. Gerézdi, 203.
136 Kovachich II, 8.
137 Kovachich II, 9. Jóllehet Mátyás korabeli költészetünk végképp kívül esik vizsgálódásainkon annyit 
azért meg kell jegyeznünk, hogy a vers megszületésének politikai háttéré egészen nyilvánvalóan 
Mátyásnak a német-római császári cím elnyerésére tett erőfeszítései. A kétfejű sas alakjában a Keletet 
és a Nyugatot látták megtestesülni. A törökök feltűnése és Konstantinápoly eleste után a próféciát 
aktualizálták és az elképzelések szerint a sas egyik fejét a pogány törökök levágták, mikor elfoglalták 
Konstantinápolyi. így csak egy fej maradt, amelyet a német-római császárság jelképez. Ez a hiedelem 
nagyon népszerű volt Zsigmond király és császár idejében, majd -természetesen- a Habsburgok 
környezetében. Nicolaus Reusner kiadja Apocalipsis sívé visio imperatoris címen I. Miksa álmát, 
amely lényegében a fentebb leírtakat tartalmazza, természetesen a Nyugat végső győzelmével egy 
Habsburg császár alatt. Az Endkaiserral kapcsolatos középkori elképzelésekre v.ö. Bemard Töpfer, 
Die Entwicklung chiliastischer Zukunftserwartungen im Hochmittelalter, Berlin, 1960, Miksa álmára 
Selectissimarum orationum... ed. Nicolaus Reusner, Frankfurt, 1597, 361-369. Később a dédunoka 
Rudolf császár személye körül is feltűnik a sas mint égi jel: „...vom kurzer Zeit im Schloss zu Prag die 
kaiserliche Majestät durch den Gang zur rechten Hand in ihre Zimmer gehen wollte. Da seider Adler, 
welcher im Hof beim Röhrkasten seinen Stand hat, zu Ihrer Majestät in den Gang und bis in 
deroselben Zimmer geflogen. Dort habe sich auch auf der Tafel eine schneeweise Taube gezeigt. 
Darob hat sich Ihre Majestät sehr verwundert, weil derselben nicht bewusst gewesen, dass in 
derselbigen Gegend weisse Taube gezogen werden. Als nun dieses ruchbar worden, sollen sich alte 
Leute haben vernehmen lassen, dass bei Lebzeiten des Kaisers Maximilianus des Anderen sich
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(Veled Isten fog az ellenség ellen/ vonulni földön és vízen, magasba emeled/ a 
kereszt szent jelét, a griffet és a kétfejű sast/Ne kételkedj hát, hogy az egész 
Olümposz érted fog harcolni.)

Horváth János138 majd Gerézdi Rábán kutatásai óta tudjuk, hogy a Hunyadi és 
a Jagelló korszakban szólalt meg világi líránk először anyanyelven, rögtön igen erős 
Hunyadi párti szólamokat tükrözve.139 Horváth János, majd Gerézdi után Tamai 
Andor foglalkozott magyar nyelvű irodalmunk kezdeteivel, aki szerint - mivel udvari 
kultúra nálunk nem alakult ki a XV. század második felében formálódó világi 
költészetünk a liturgikus irodalom kifejezéskészletét magyarította, fordította le. Ezt a 
fontos munkát hazai klerikusaink, egyházi középrétegünk végezte el, az a réteg, 
amelynek legkiválóbb képviselői Temesvári Pelbárt (jóllehet ő Mátyás ellenes), 
Laskai Osvát, és a Karthauzi Névtelen, és amelynek reprezentatív kiadványa mint 
láttuk a Legende volt. A fentebb említett külföldi szerzők ugyanezt a hagyományt 
használták fel, vagyis retorikájukban ugyanahhoz a hagyományhoz, éppen úgy mint a 
magyar jezsuiták, vagyis a keresztes háborúk időszakának költészetéhez nyúltak 
vissza. Az a tény, hogy ennyire hangsúlyosan van jelen ez a hagyomány Báthory 
István és Zsigmond alakja körül, az általunk eddig mondottakat látszik alátámasztani, 
hogy t.i. a két Báthory propagandája központi elemévé a rekatolizáció jelszavát tette 
meg. Ez ugyanakkor azt is bizonyítja, hogy a jezsuita nevelés és propaganda a pápai 
és császári udvar által ösztönzött propagandisztikus művek ugyanabba a 
hagyományba ágyazódnak, más szóval a két univerzális hatalom érdekei és a sajátos 
nemzeti érdekek közti távolságot Gyulafehérvár és a jezsuiták egy olyan nyelv 
segítségével próbálták áthidalni, amelyet nemcsak külföldön, hanem Magyarországon 
és Erdélyben is ismertek, vagy legalább megértettek.

Szerzőink által használt jellegzetes kifejezések ugyanakkor azt is bizonyítják, 
hogy a pápai és császári szolgálatban álló szerzők pontosan tudták, mi az, amivel 
hatni lehet a fejedelemre. Nemzeti szentjeink, a Hunyadiak és végül a keresztes 
eszméhez való kötődését szándékoztak Pieczkonius, Frachetta, Soranzo, 
Marchtalerus fölerősíteni azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a megkezdett úton 
tartsák a jezsuiták tanítványát.

gleicherweise eine weisse taube in dero Zimmer gezeigt, die aus der Luft dahin geflogen war, und zwar 
kurz befor Ihre Majestät nach Regensburg auf den Reichstag verresit und hemach alldort selig in den 
Herrn entschafen ist. Weil aber von Prag hievon nichts gemeldet wird, will mann solches nicht recht 
glauben.” Fugger Zeitungen. Ungedruckte Briefe an das Haus Fugger aus den Jahren 1568-1605, 
Hrsg. Victor Klarwill, Wien-Leipzig-München, 1923, 241, (a továbbiakban Klarwill). 
ljS V.ö. 76. jegyzet.

Gerézdi, 193-213.139
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A nemzeti királyság fikciója az erdélyi források tükrében

A keresztes eszme és szent királyaink hagyománya nemcsak arra volt 
alkalmas, hogy Zsigmond személyére szabva életprogramot csináljanak belőle, 
hanem arra is, hogy Prága és főleg Róma szert tegyen egy megbízható és hűséges 
szövetségesre. Zsigmond magyar nevelőinek azonban - már csak személyes 
meggyőződésük miatt is - ezt az új politikát el kellett fogadtatniuk az erdélyi és a 
magyar társadalommal is. Arról, hogy ezt a célt miképpen próbálták elérni, egy 
históriás ének, az egykorú levelezésanyag, és a történeti feljegyzések elszórt adatai 
árulkodnak.

1596-ban jelent meg Kolozsváron a História címet viselő sajnos igen 
töredékes formában ránk maradt históriás ének. Az ének szerzőjét nem ismeijük, azt 
viszont a szöveget kiadó RMKT megállapítja, hogy Jacobinus János Brevis 
enarratiója.1*0 volt a minta. Az ének első versszaka Zsigmond jámborságát és 
hazájának tett szolgálatait emeli ki, és e két motívum a ránk maradt szövegnek, de 
bizonyára az egésznek is, a vezérmotívuma:

„Emleközem mostan mi történt dolgáról, 
Az Erdély orszagnac múlt állapattyáról, 
Bathori Sigmondnac nagy jámboráságáról, 
Hazaiahoz való hü szolgallattyáról.”141

A szerző a továbbiakban ennek az érdemnek a részletes kifejtésével, 
indoklásával foglalkozik, hűségesen követve irodalmi előképét Jacobinus 
enarratióját. Ura különleges érdemeinek hangsúlyozása után a 7. versszakban a 
temesvidéki harcok fővezérének Borbély Györgynek az érdemeivel folytatja:

„0 mely czudálatos az ió Isten dolga,
Hói mit czeleköszik Ember nem tudhattya, 
Barbély Görgy az Királyt hűséggel szolgállya, 
Hazáyánac akar lenni ö gyámola”

A 6. versszakban kapunk választ arra, hogy miért kellett ilyen körülményesen, az 
érdemek sorolgatásával elkezdeni az éneket:

Az enarratio közölve Régi Magyar Költők Tára XVII. század /., sajtó alá rendezte: Bisztray Gyula, 
Klaniczay Tibor, Nagy Lajos és Stoll Béla, Bp., 1959, 511-519, (a továbbiakban RMKT XVII/I). 
Jacobinus életművét, jóllehet értekezésünk témája ezt indokolná, nem tárgyaljuk részletesen. További 
kutatásokat igényel ugyanis, hogy az unitárius Kolozsvár egyik leggazdagabb unitárius patríciusát 
miiven viszony fűzte a fejedelmi hatalomhoz: ez a viszony véleményünk szerint nem választható el 
attól az. ellenpropagandától, amely jóval visszafogottabban, de már a havasalföldi hadjáratot 
közvetlenül követő időszakban is hallatta hangját. 
ш RMKTXVII/I, 48.
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„Ez vdöben számos az ió tanácz vala, 
Ki Feyedeleméhez ió akaró volna,”

nyilván ezek közé tartozik Borbély György is, de

Nagyob része mind az Törökhöz von vala, 
És ellenségénec töb jót akar vala.”142

9)

Ez a két sor több szempontból is zavarba ejtő. Kézenfekvőnek tűnik, hogy itt 
az 1594-es véres megtorlásokra, Kovacsóczyék félreállítására gondoljunk. Az RMKT 
szerint is erről lehet szó, a szöveg azonban ezt Borbély György hűséges 
szolgálatainak idejére datálja, amely csakis a frissen kinevezett hadvezér által143 az 
1595 nyarán a Maros völgyében elindított hadjárat körüli hónapokban történhetett, 
amikor egész sor vár került az erdélyi csapatok kezére. Októberben pedig a 
havasalföldi hadjárat következett. Azt semmilyen forrás nem támasztja alá, hogy 
ekkor, vagyis a havasalföldi hadjárat előtt valamiféle török orientációjú párt 
szerveződött volna. A megjegyzés tehát nem az 1594-es, hanem az 1595-ös év 
eseményeihez vezet el minket.

A ránk maradt levelezésanyag szerint a problémák nem sokkal a fejedelem 
visszatérése után törtek a felszínre. Forrásaink arról tanúskodnak, hogy a nagy diadal 
ellenére a fejedelemnek nehézségei támadtak, mert az 1595-ös szerződésben beígért 
Habsburg és olasz fegyveres segítség nem érkezett meg. Alphonso Visconti 
leveleiből és az egykorú olasz levelezésanyagból kiderül az is, hogy a magyarok 
gyűlölik az olaszokat és a németeket, és nem bíznak meg bennük. A 
nézetkülönbségek egyébként már a hadjárat előtt, ill. már az alatt napvilágra kerültek, 
amelyet a háború további céljaival kapcsolatos elképzelések is mutatnak. A 
magyarok ill. a protestáns tanácsurak ugyanis, akikből a hadvezetőség is kikerült, a 
tergovistei és gyurgvevói siker után a maguk részéről befejezettnek tekintették a dél 
felé folytatandó hadjáratot és erőfeszítéseiket a továbbiakban Gyula és Temesvár, 
majd Belgrád visszaszerzésére kívánták összpontosítani. A fejedelem és az olaszok 
ellenben a hadjárat folytatása és Konstantinápoly elfoglalása mellett kardoskodtak.144 
A hadvezetés azonban szinte rákényszerítette Zsigmondot a hazatérésre. Ráadásul az 
Erdély politikai befolyásának megnövekedésére féltékeny lengyelek új helyzetet 
teremtettek, amikor az év őszén elűzték Stefan Razvant Báthory Zsigmond moldvai 
bábfejedelmét. A nehéz helyzetben lévő Zsigmond az események iránt - már csak a 
firenzei csapatkontingens miatt is - behatóan érdeklődő Ferdinánd toszkán 
nagyhercegnek a következőt íija november 20—i levelében:

142 RMKTXVH/I, 49.
143 Addig ugyanis Geszti Ferenc vezette a Maros menti harcokat. Ő azonban Facsád sikertelen ostroma 
miatt kegyvesztett lett, április végén megfosztották fövezéri rangjától és nem sokkal ezután meg is 
halt. Chronicon I, 121, 122, Szamosközy IV, 63, Bethlen Farkas szerint május 27-én nevezte ki 
Zsigmond Borbélyt karánsebesi bánná és a Maros völgyében támadó sereg parancsnokává. Wolffgangi 
de Bethlen, História de rebus Transsylvanicis, I-V, Cibinii, 1783, III, 572, (a továbbiakban Bethlen).
144 Erdélyországi pápai követek jelentései VIII. Kelemen idejéből (1592-1600), gyűjt., Veress Endre, 
Bp., 1909, 133, 134-135, 136, 144, 155, (a továbbiakban Nunciusok), Documente IV, 27C, 293, 312— 
313.318, Documente V, 14.
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„Similmente mi vien scritto da Roma ehe la Santitá di Nostro Signore haveva 
risoluto in ogni modo che rillustrissimo et Eccellentissimo Signor Giovan Francesco 
venisse qua in aiuto mio, ma l’esser stato scritto da altri, che qua non mi mancavano 
aiuti, e fatt’instanza per che quelli servisser per loro, é stato cagione, che questa 
buona voluntá della Santitá Sua non ha havuto luoco, e che io sia stato in 
grandissimo pericolo, non solo di perder quelle due provincie, ma anco questa di 
Transilvania, e me stesso...” 143
(Azt írták nekem Rómából, hogy Őszentsége minden módon azon igyekszik, hogy 
Gianfrancesco úr a segítségemre jöjjön, de máshonnan meg azt írták neki, hogy erre 
nem nekem van szükségem, hanem másoknak, ami miatt Őszentsége nem adott 
helyet kérésemnek, jóllehet igen nagy veszélyben vagyok, és ezért nemcsak e két 
tartományt veszthetem el, hanem egész Erdélyt, sőt az életemet is.)

A veszély az eddig háttérbe szorított erdélyi ellenzék részéről is fenyegetett, 
fölerősödtek ugyanis az 1594-ben elnyomott háborúellenes hangok. Don Cesare 
Viadana mantovai követ 1595 november 29—i Gyulafehérvárról keltezett levele 
szerint a decemberben összehívandó medgyesi országgyűlésen a rendek a fejedelmet 
arra akarják rávenni, hogy kössön békét a törökkel: „Da quest’Altezza s’é intimata 
una Diéta generale da farsi a queste feste di Natale in Megies, dove si dice che si 
concluderá pace fra il Turcho e lui, ehe cosí fanno instanza i Signori del paese; ma il 
Principe é d'altra intentione, per quanto si dice.” (A fejedelem elrendelte, hogy' 
karácsonyra hívják össze az országgyűlést Medgyesre, ahol mint mondják, nyélbe 
akarják ütni a békét Erdély és a török között: ezt kéri a nemesség, a fejedelemnek 
azonban, ahogy hírlik, más a szándéka.)140 A fejedelem, hogy tisztázza a helyzetet, az 
év végén elhatározta, hogy Prágába megy. Erre sarkallta egyébként nemcsak a kül- 
hanem a belpolitikai helyzet is. Zsigmond az események hatására már az 1595-ös év 
végén a lemondás gondolatával foglalkozik, amint az kiderül a jól értesült 
Viadanától: „...II Principe disse a Monsignore in Italiano ehe sperava 1'anno di haver 
a venire a ritomare alia patria d'altra maniera, con il favore de’principi Austriaci, о 
verő eh'haveva da lasciare i stati e la vita propria” (A fejedelem azt mondta a nuncius 
úrnak olaszul, hogy másképpen képzelte (prágai) útját az év folyamán, mert azt 
remélte, hogy segítséget fog kapni az osztrák főhercegektől, ellenkező esetben 
nemcsak országától, hanem életétől is megválik.)147

A fölerősödő békepárti hangokra reagált tehát a História, ami az első 
versszakokból olvasható ki. Egészen érdekes és ugyancsak zavarba ejtő azonban 
szóhasználata. Az ismeretlen szerző a fejedelmet egészen szokatlan módon 
királyként aposztrofálja. E szóhasználatot végig megőrzi, Zsigmondról szólva 
következetesen királyt emleget. Példaként a második versszakot idézzük:

„Mikoron imánac ennyi Esztendőben, 
Az ezer öt százban, és kilentzuen ötben, 
Io Bathori Sigmond ackor az üdöben,

145 Documente IV, 307.
146 Documente IV, 310.
147 Documente IV, 316.
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»148Király vala immár az Erdély földében

Erdély fejedelmét sem a magyarországi, sem az erdélyi gyakorlatban nem 
szokás királyként aposztrofálni: mivel bizonyos, hogy az ének magyarok, mégpedig 
erdélyi magyarok számára íródott, kézenfekvőnek tűnik, hogy egy olyan célcsoportot 
keressünk, amelynek számára ez a szóhasználat nem volt teljesen szokatlan. Ez 
választ adhat arra a kérdésre is, hogy kiknek a számára készült elsősorban a História.

Kemény József Erdélyország történetei ’ táró ban közli Csik Szentkirályi Bors 
János krónikáját, amely az 1595-1619 közti események rövid leírását tartalmazza. 
Zsigmondot következetesen királynak nevezi. Az alábbiakban a fejedelem 
személyével kapcsolatos bejegyzéseket teljes teijedelmében idézzük:

„1595-ben szent kereszt napján adá meg a’ király Báthori Zsigmond a’ 
székely nemzetnek régi szabadságát, és csak karácsonig tarta; mert felfuvalkodván, 
nem viselék magokat jámborul. Azon szabadságot pedig adá a’ Feketehalom mellett 
a’ táborban, a’ Barcaság’ mezejin, a’ honnan indulván, méné a’ király Havasalföldére 
Szinan basa ellen, holott jó szerencsés lön mind a’ Dunáig. Ugyan ezen esztendőben 
béhozzák a’ lengyelek Molduvába Jeremia vajdát szintén Kisasszony’ napján. A’ mi 
királyunk kijővén Havasalföldéből szent Márton nap előtt való szeredán és béküldé 
a’ király Molduvába István vajdát egy rész hadjával, és véle együtt Imecs Mátyást 
háromszékit, Sándor Istvánt és Czegő Bálintot csíkiakat, és Szucsávánál 
megütközvén István vajda az ellenséggel, igen megverék őköt és futva a' ki 
eljöhetett, kijött Molduvából. A’ harc volt szent Lukács nap előtt való kedden, az az: 
karácson havának 12-ik napján. 1596-ban szent Mihály nap után való vasárnap a’ 
török császár megvevé Egervárát és a’ benne valókat levágató. Ugyan akkor az 
erdélyi király megegyezett Magyarországgal és a’ németekkel; azután csak hamar 
szembe vivé a’ török császárral a’ keresztényeket a’ honnan futva szaladának a 
keresztények a’ kik eljöhettek. A’ vérontás és szaladás szent Demeter’ napján volt. 
1597. Ama’ szent emlékezetű, királyát és hazáját szerető gyergyai Lázár András a’ 
hadban elesett és megholt szent Gergely pápa nap után való pénteken. 1598. 
Zsigmond király kiment az országból szent György havának 15-ik napján, és münköt 
fejenként Rudolf császár’ hűségére esketének Várhegy alatt szent György nap előtt 
való vasárnap, Sennyei Pongrácz úr’ kapitányságában, kivel a’ német elöbbször jőve 
Erdélybe.»149

A székelyek és Zsigmond erdélyi királyként bukkan fel Pellérdi Péter 
beszámolójában is.130 Szinán futásának hírét román szökevények viszik meg az 
erdélyi táborba: „...mert meg vittek neki olahok bizonyai, hogy az Erdeli Király 
hetfeon auagy kedden de oda érkezik...” Jóllehet Pellérdi a románok szájába adja 
ezeket a szavakat, elgondolkodtató, hogy ebben az esetben is a király szót 
alkalmazza, éppen azon a helyen egyébként, ahol az isteni gondviselésnek a

148 RMKTXVII/1,48.
149 Kemény József, Erdélyország történetei’ tára, Kolozsvár, 1837, 185—186. A krónika által használt 
cím a kiadó Keménynek is feltűnt: ő ezt azzal magyarázta, hogy Bors János a princeps és vele járó 
felséges (Serenissimus) titulus miatt hívja királynak a fejedelmet. Kemény, 183.

Pellérdi, a2v és a4v.150

46



fejedelem személyével kapcsolatban történő működését is hangsúlyozta. Úgy 
gondoljuk, hogy Pellérdi szándékosan hívta urát a románok alakja mögé bújva 
királynak, az okokról pedig később részletesen is szólni fogunk. A másik figyelemre 
méltó mozzanat a székelyek hadjáratban játszott szerepének kiemelése. Pellérdi 
szerint a Brassó melletti feketehalmi táborba először a székelyek érkeznek meg:

„Az szekelseg imar az eleot egy nehani nappal kezzen vart bennenk, kiket eo 
felssege Komis Gáspár Vraimmal es teob feo nepekel Bochkay István Vram ielen 
leteuel Eo maga megh mustrala leonek az kik ot valanak szekeliek az táborban tizen 
négy ezeren es két zazan, ez az mustra leon 4. Septembris. Vrunk eo feolsege 
mingyartt az zabadsagrol való levelet nekiek vgyan ot az táborban Fekete hálómnál 
meg irata es meg ada nekiek, ezt haluan es latuan az székelyek hogy leuelek imar 
meg vagyon, eo magok egy nehaniat magok keozzül ki valaztanak, es 
hazabochatanak, hogy valaki keozüleok nem ieone vtannak, azokat mindeneot 
akazzak, ezt ertuen azokis az kik othon marattanak volt keozzüleok, fusteinkent chak 
tizenkét eztendeos ifiu voltis mind ieuteont ieott, elanyra hogy az zekelseg скак 
hamar teobben giule huzenket ezemel.”151

A tergovistei siker után Pellérdi fontosnak tartja hangsúlyozni azt a 
nyereséget is, amelyet mintegy jutalomként nyertek a fejedelem iránti hűséges 
szolgálataiként cserébe: „...zantalan kenczet, aranyat talaltanak benne chak egy 
zekelnekis iutot hat ezer aranya egy sakba, senki teuleo el nem merte venny sok io lo 
sok ezeust marha...
által tanúsított vitézséget, mégis gyanús az a kiemelt szerep, amelyet a propaganda 
nyomtatványok nekik tulajdonítanak.

A székelyek hadba vonulásával kapcsolatos megjegyzést egy közöttük élő 
szokás magyarázza, amelynek értelmében, ha hadba szállás idején valaki kibújik a 
szolgálat alól, annak házát a közösség lerombolja, a távolmaradót pedig felkoncolja. 
Elképzelhető, hogy Pellérdi ezt azért tartja fontosnak elmondani, hogy a 
magyarországi közönséget megismertesse ezzel az ősi szokással, valószínűbbnek 
tűnik azonban, hogy ennek a szokásnak a felemlegetése nagyon is konkrét 
számításból került bele a szövegbe. Korántsem volt ugyanis olyan harmonikus a 
viszony a fejedelem és a székelység közt, mint ahogy Pellérdi beállítja.
Ismeretes, hogy a székely szabadságot éppen a havasalföldi hadjárat miatt adja vissza 
a fejedelem, mert égetően fontos volt számára a tekintélyes székely haderő. A 
székelyeket tízezer számra csábította 1595 nyarán a feketehalmi táborba Zsigmond 
hívó szava. A török elleni moldvai és havasalföldi harcokba már 1594 végén 
bekapcsolódtak, és már 1595 elején követelni kezdték elvett szabadságuk 
visszaadását, a Kovacsóczy-összesküvés leverésében nyújtott katonai segítségükért, 
amelyet végül meg is kaptak. Sőt tömegerejüket felhasználva, arra kényszerítették a 
fejedelmet, hogy minden székelynek adja vissza szabadságát. Ez a lépés ugyanakkor 
azzal fenyegetett, hogy nemcsak a Székelyföld, hanem egész Erdély társadalmi és 
politikai helyzete radikálisan átrajzolódik. Nem sokkal a győztes hadjárat után a 
fejedelem visszavonta az 1595 decemberében a megadott szabadságjogokat, amire a 
székelyek lázadással válaszoltak, amelyet véresen levertek.133

»152 Jóllehet a tények többé-kevésbé alátámasztják a székelyek

151 Pellérdi, a2v.
153 Pellérdi, a4r.
153 Székely felkelés 1595-1596, szerk., Benkő Samu, Demény Lajos, Vekov Károly, Bukarest, 1979,
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A História ismeretlen énekszerzője a ránk maradt töredékekben nem említi 
ugyan a székelységet, de a fentebb mondottak fényében nagyon is valószínű, hogy az 
ének elsősorban őket próbálja agitálni. Ezt a szándékot minden bizonnyal segítette az 
is, hogy az ének Temesvári Istvánnak a kenyérmezei diadalra írott műve nótajelzését 
használja, amelynek kivívásában a Báthory család mellett éppen a székelyeknek volt 
oroszlánrészük. A gyulafehérvári kormányzatnak a fentebb említett belpolitikai 
problémák mellett meg kellett küzdenie a szövetségesek nem egyértelmű, sőt ha az 
1595. január 28.—i szerződést nézzük, szerződésszegő magatartásával. A nehézségek 
megoldásának céljából, vagyis a szövetséges pápai és császári segélycsapatok 
elmaradása miatt Zsigmond 1596 elején Prágába154 utazott.

Dilbaum a művéhez illesztett lapon a keresztény olvasóhoz fordulva a 
magyarok és az erdélyi fejedelem megsegítésére buzdít. Pellérdi müvének 
végkicsengése hasonló a Bericht által elmondottakhoz, de - mivel ő a magyarokhoz 
szól - másra helyezi a hangsúlyt. Bánffy Déneshez fordulva a következőket mondja: 
„Gazdag niereseggel hazaiaban, bizoni Nagysaggotok iol gondolkodgiek, es 
szerenches feiedelemrul el ne feletkezzek, mert ha N. Akaria, zolgalhat Isten vtan az 
kereztenysegnek, de egiedul es kis Erdély orszagbul Molduat, Hauasalfeoldet 
Magiarorszagot el nem geozi chak az maga keolchegeuel, es Erdeltis oltalmazni...”135 
Nincs szó külföldről, sem a birodalom által nyújtandó segítségről, csak 
kereszténységről, Magyarországról, Erdélyről, és a román fejedelemségekről, 
amelyeknek ügye közös ügy. Nagyon szépen fejezi ki ezt Baranyai Decsi 1598-as 
orációja, aki szerint a háború sikeres megvívásának előfeltétele az egységes vallás, 
vagy ha ez nem lehetséges a vallási egyenetlenkedés megszüntetése, rátermett 
hadvezér és jól képzett hadsereg. Az utóbbi feltétellel kapcsolatban a következőt 
mondja: „Mondom, a háború viseléséhez katonai vezetőkre, elöljárókra és katonákra 
is szükség lenne. De milyenekre? Külföldiekre? A legkevésbé sem, hanem sajátokra, 
s ha csak egy mód van rá, a mi területünkön születettekre... Ha ezt megtenné (és ezt 
legalább a példa kedvéért szeretném elmondani), a különböző népekből: 
magyarokból, székelyekből, szászokból, oláhokból és a betelepült rácokból jól 
felfegyverzett és kiképzett gyalogosok és lovasok komoly ezreit tudná

»156

Baranyai Decsi és Pellérdi sokak véleményét fogalmazta meg akkor, amikor 
az idegen és bizonytalan német segítség helyett a térség, a régió fegyveres erejének az 
erdélyi fejedelem által történő összefogására és megszervezésére helyezi a 
hangsúlyt.137 Erre az összefogásra már az 1594-es éve folyamán történtek kísérletek. 
Gyulafehérvárnak a háborúba való hivatalos belépése előtt tört ki a Maros völgyében 
ill. a ma Délvidéknek nevezett térségben a rácok lázadása a török uralom ellen.

kiválogatni...

93-119.
154 A katonai segítséggel kapcsolatos huzavonáról v.ö. Documente V, 8, 10-11, 27, 33-34, 57-58.
155 Pellérdi b2r.
156 Balázs Mihály-Monok István-Varga András; Tar Ibolya (ford.), Baranyai Decsi Jánosnak a török 
elleni háborúra buzdító beszéde 1598-ból, in Lymbus. Művelődéstörténeti Tár II, Szeged, 1990, 92, 
94, (a továbbiakban Lymbus II). Baranyai Decsi előképe Busbequius exclamatiója volt. Lymbus II, 48.
157 A német csapatok harci moráljával, a polgári lakossággal szemben tanúsított magatartásával 
kapcsolatban elég Szántó Istvánnak az 1594-es harcokról készített beszámolójára gondolnunk. MAH 
IV, 90-103.
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A rác lakosság képviselői, Szava Velii Mironith és Vladika Thodor már 1594 
elején megkeresték levélben Zsigmond hadvezérét Székely Mózest és felajánlották 
szolgálataikat Zsigmondnak, akit királynak neveznek. Mivel mondandónk 
szempontjából fontosnak tartjuk a levelet, azt betűhű átírásban az alábbiakban 
közöljük:

Ez level adassek, az felseghes kiralii hadnagiianak Zekelii Moiisesnek kezebe

Szava Ban Velii Mironith es Vladika Thodor

Ezt az levelet iriiwk mindniaian, mind zpahiiak kenezek, es az eghez Raczsagh es 
kereztiensegh, mindniaian kiik az egii Istenteol megh kereztelkettek: Zolgalathwnk 
es keozeonetewnk vtan kevanwnk hozzu elethet es io eghesseghet az felseghes 
Erdelii kiralii es Vaiidatol kwldettet hadnagiinak es hiiw zolghaianak, mii vrwnknak 
Zekeli Moiisesnek. Ezt akarok kegielmednek tvttara adni hogii ieone keoziinkbe 
Vaiida Mihalii, es eggiwt talala bennwnkett táborba vgii mint ezeren. Azért 
miindennwve el kwldezenk ez feoldre es kett vagii három napigh egiibe giwlhetnek, 
eott vagii hatt ezeren. Az kenezek penigh es az kereztienek mindniaian ide giwlenek, 
es megh eskwnek Velii Mironith Szava es Vladiika es Vaiida Mihalii eleot hogii 
mindniaian hiiven es ighazan zolghalnak az felseghes kiraliinak, mii is egii akarattal. 
Mindniaian Istenne vagiunk es az felseghes kiraliie es kevanwnk seghiitseghet eo 
felseghetwl. Ezen penigh ighen eorwlwnk hogi lattiwk az mii felseghes es kegielmes 
vrunk seghiitseghett. Kegielmedetis keriwk, kwlgii seghiittseghet, hogi mii es 
eorwlhesswnk es keonieoreghesswnk Istennek az kiralii [kiemelések tőlem] 
eghessegheert. Tarchiia megh Isten kegiemedet sok eztendeigh io eghesseghben. 
Keolt Verseoczen 13.junii. 1594.158

A délszlávok és a székelyek mellett még a török használja viszonylag 
következetesen a királyi címet így Báthory István, Zsigmond és Gábor, majd Bocskai 
István és Bethlen Gábor esetében, a rácok vagy más délszláv nép esetében azonban 
csak Zsigmondnál találtuk meg a titulust.159 Kultsár féle székely krónika szerint, ,,A’ 
Rátzok is ez időben a’ Török rabságából meg akartak szabadúlni, és örömest a’ 
pártolás alá adák magokat, és hogy Sigmondnaka nagyobb authoritása légyen, a’ Rátz 
Királyságot, avagy Despotságot Sigmondnak adták volt, mellyről nagy hízelkedő 
Levelet is küldöttek volt Sigmondnak... Ezen Rátz Királyságot Sigmond fel vévén

158 Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, G 708, Szamosközy-hagyaték, F példány (számozatlan). Szilágyi 
Sándor a Szamosközy magyar nyelvű feljegyzéseit tartalmazó IV. kötetben még egy levélre utal a 
címzését is közli („Az tündöklő és fényességes királynak, Erdélyország és Ráczország királyának 
Zsigmondnak, molduvai és havasalföldi dicsőséges vajdájának etc.”, Szamosközy IV, 35), majd 
Kultsár István székely krónikájához utasít minket. V.ö. Kultsár István, Krónika, Pesten, 1805, (a 
továbbiakban Kultsár). Ott azonban ilyen levél nincs, és a krónika egyéb részeit közlő Barabás Samu 
sem tud róla. Barabás Samu, A Székely Krónika, in TT 1880, 633-648.
159 V.ö. pl. MÓL, Magyar Kamara Archívuma, E 149 Acta Transsylvanica, 8.k, 429v-430r és passim, 
Török történetírók III, ford. Karácson Imre, Bp., 1916, 178, 179, 186, 190. Arra azonban nem 
találtunk utalást, hogy a rácok a többi erdélyi fejedelmet akár egy alkalommal is királynak szólították 
volna.
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»160immár két királyságban volt. 
való megszabadulást várják Zsigmondiéi de gondosan megkülönböztetik a vajdai 
címet, amelyet Erdély fejedelmeként és a király címet, amelyet a délszláv népek 
uraként visel. A délszlávok által a tizenötéves háborúban játszott szerep részletes és 
kimerítő elemzésére itt most nem vállalkozhatunk nem is ez lévén értekezésünk

A rácok tehát ügyük rendezését, vagyis a töröktől

tárgya, csupán két olyan összefüggésre kívánjuk felhívni a figyelmet, amely 
véleményünk szerint szoros kapcsolatban van Erdélynek a térséggel kapcsolatos 
politikájával.

A rácok megmozdulása 1594—ben egy erjedési folyamat végét jelentette. 
Forrásaink szerint a 90-es évek elejétől kezdve, tehát már VIII. Kelemen 
megválasztása előtti időszakban is, ügynökök, zömmel raguzaiak járták a Balkánt, 
felmérendő egy keresztes háború lehetséges támogatottságát a délszláv népek 
körében.161 Néhány képviselőjük, legalábbis róluk vannak írásos adataink, felkereste 
az erdélyi udvart is. Közülük egy bizonyos Paolo Giorgio különösen aktív volt: két 
Zsigmondhoz intézett orációja is ránk maradt, amelyben a fejedelmet és a 
gyulafehérvári kormányzatot igyekszik meggyőzni egy balkáni felszabadító hadjárat 
szükségességéről. Ezek retorikája meglehetősen egyszerű, jórészt abban merül ki, 
hogy mivel a Balkánt szinte csak keresztények lakják és csak kis létszámú török 
helyőrség található a térségben, a délszlávok felfegyverzése és katonai megsegítése 
esetén azokat nagyon könnyen el lehetne foglalni.162

A délszlávoknak egy esetleges török elleni keresztes hadjáratba való 
bevonására Róma 1594-től kezdve tett komoly erőfeszítéseket. Az előző évben kitört 
magyarországi háború sikeres befejezéséhez égetően szüksége volt a Vatikánnak a 
három fejedelemség mellett a balkáni népek támogatására. Ezt célozta Alessandro 
Comulovic körútja a keleti régióban, az említett három fejedelemség mellett a 
kozákok körében, majd a császári kormányzat részéről Erich Lassota útja.163

A balkáni népek bevonása a török elleni harcba Róma keleti politikájának 
egyik, ha nem legfontosabb fontos eleme volt. Éppen ezért értékelődött fel a 
kulcspozícióban lévő erdélyi fejedelemség, amelyet a fentebb említett 1595-ös 
szerződéssel sikerült Carrillo aktív közreműködésével szövetségessé tenni. A 
szerződés lehetőséget nyújtott ugyanakkor arra is, hogy az ortodox kereszténységet 
visszatérítsék Róma fennhatósága alá. A háború most nagyszerű alkalmat adott arra, 
hogy a kúria által folyton bíztatott Zsigmond a havasalföldi győzelem után 
megerősödött pozícióját kihasználva kísérletet tegyen ezeknek a terveknek a 
végrehajtására.

160 Kultsár, 72.
161 A Balkán felszabadítására vonatkozóan kimerítően a további szakirodalommal v.ö. Peter Bartl, Der 
Westbalkan zwischen spanischer Monarchie und osmanischem Reich, Wiesbaden, 1974, 81-201 (a 
továbbiakban Bartl).

Paolo Giorgio 1597 február 22.—i Miksához intézett levele szerint „Duo anni sono giá che io mi 
offersi al Serenissimo Principe di Transilvania di redure tutti li christiani del Regnio di Bulgharia a sua 
divotione... come per un trattato da me alhor fatto aparisce, et, sebene Sua Altezza Serenissima 
desiderava et procurava ehe un tanto bene sucedesse, non perció há potuto metterlo ad effeto, per esser 
stata impedita da molte dificoltá, e particolarmente per causa delli Tartari." Eudoxiu Hurmuzaki, 
Documente privitóre la Istoria Romanilor, III/l, Bucuresci, 1880, 290, (a továbbiakban Hurmuzaki 
III/l). Működéséről v.ö. még Nunciusok, 93, 145, 187, 194, 330, 336.
I6j A kúria politikájáról v.ö. Bartl, 43-55.
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Fabio Genga testvérének Gianbattistának 1595 december 5.-én írott levele 
szerint „Sua Altezza Serenissima [t.i. Báthory Zsigmond] si affatica di ridurre sotto 
la devotion di Sua Santitá questi vescovi di Valacchia e far ehe conoshino il Sommo 
pontefxce per lor superiore, [kiemelés tőlem] ehe essendovi tanti vescovadi et entrare 
grossissime sará con molta grandezza et utile della Sede Apostolica. 
hátterében értelmezendőek Girolamo Frachetta első orációjának szavai is, amelyek 
közvetlenül a havasalföldi győzelem után születtek: „Antiueggo Г Altezza Vostra (et 
non gia molto da lunge) a seder su la Sedia di Costantino, et dar leggi alia Grecia, et 
ridurla di nuovo al grembo di Santa Chiesa. Felice Grecia dopo vna cosi lunga 
cattiuitá, che ritoma nel suo antico splendor: non pur quanto alio stato, ma etiandio 
quanto alia Religione. 
trónusát, törvényt ad Görögországnak, és hosszú fogság után visszavezeti azt az 
Anyaszentegyház ölébe. Látom azt is, hogy visszatér régi dicsősége, már ami a 
vallást illeti.) „Felice Grecia dopó vna cosí lunga cattivitá, ehe ritoma nel suo antico 
splendore, non per quanto allo stato, ma etiamdio opre di lei, et sotto piissimo 
Imperio, ó glorioso Prencipe, farsi felice, ma la Macedonia, et l’Epiro. Anzi mi pare 
etiandio di vedere (se ben un poco piú da lontano) che per lei si racquista il Santo 
Sepolchro, et ehe tutta l’Asia riceve dalia sua destra la fede, et la legge.’’(Nemcsak 
Görögország, hanem Makedónia és Epirosz is boldog lesz, mert oly hosszú rabság 
után visszanyeri fényét, de nem magától, hanem teáltalad, dicső fejedelem, a te 
jámbor kormányzásod alatt. Sőt már látni vélem azt is (jóllehet ez még egy kicsit 
odébb van) hogy visszaszerzed a Szent Sírt és hogy erős jobbod Ázsiának igazságot 
oszt és hitet ad.)

Ennek a szándéknak a komolyságát az 1596-ban megkötött breszti unió 
bizonyítja, amely nemcsak a görög katolikus egyház megszületésének időpontja, 
hanem Róma további, immár Oroszország felé történő terjeszkedésének a 
bizonyítéka is. A fejedelem mögött ugrásra készen állnak a jezsuiták: maga a rend 
kész forgatókönyvvel rendelkezik a jövőbeni erdélyi és balkáni berendezkedésre 
vonatkozóan. Nem sokkal a havasalföldi hadjárat után, 1596 első hónapjaiban 
Zsigmond ígéretet tesz egy frissen visszafoglalt és kulcspozícióban lévő városban, 
Lippán létesítendő jezsuita iskola ügyében.167

A rekatolizációs törekvések így találkoznak a balkáni népek felszabadulási 
kísérleteivel. Természetes, hogy a Maros környékén élő rácok és a délebbi területen 
élő balkáni népcsoportok a régió legerősebb hatalmában ill. annak fejedelmében 
látták a török kiűzése után a térség jövendő uralkodóját. Ezek az elképzelések 
egyáltalán nem álltak távol a nagyra törő terveket dédelgető gyulafehérvári udvartól, 
amely nemcsak a rekatolizáció lehetőségét tartotta szem előtt, hanem a környező 
országok fölötti hatalom megszerzését is.

Ezeket az aspirációkat fejezi ki nagyon szépen az a két szerződés is, amelyet a 
két román fejedelemmel kötött Zsigmond, néhány hónappal a császárral január 28-

»164 Ennek

»165 (Látom, hogy Felséged nemsokára elfoglalja Konstantin

166

164 Documente IV, 315. E sorok azért különösen izgalmasak, mert a következő évben 1596-ban kötik 
meg a breszti uniót, amely a görög katolikus egyház megszületésének időpontja.
165 Frachetta I, A2v.

Frachetta I, A2v.
!67 Carrillo II, 216, 221, MAH IV, 182-183, 197.
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án kötött szerződés után, Mihállyal és Áronnal168 A májusi szerződés szerint a két 
vajda urának fogadta el Zsigmondot. „Nosmet ipsos et hoc regnum Serenissimo 
Domino Sigismundo, Dei gratia regnorum Transsylvaniae, Moldáviáé, Valachiae 
Transalpinae, et Sacri Romani Imperij Principi stb...subjicimus” (Őfelségének 
Zsigmondnak Isten kegyelméből Erdély Havasalföld és Moldva királyságok urának 
és a Szent Római Birodalom hercegének magunkat és országunkat alávetjük)169 Azt, 
hogy Zsigmondot királyként ismerték el, Bethlen Farkas krónikája bizonyítja: 
„Rasciani... Sigismundum Vajvodam redderent, litteras ei valde blandas eo nomine 
exarant, offerentes ei titulum ac dignitatem Regis, sive, ut illi vocant, Deszpotis 
Rascianorum.”(A rácok Zsigmondot vajdájukká tették, és mint a rácok királyának 
írtak neki levelet, a despota címét és méltóságát adván neki)170 E szóhasználat még 
Zsigmond oklevelei közé is beszűrődik: a Mihály vajda számára kiállított 1596 
április 14.—i adománylevele jellemző módon és magától értetődően „...regni nostri 
Transalpinensis”-ről beszél.171 A regnumot persze általában országként szokás 
fordítani, az Áronnal kötött június З.-i szövetséglevél magyar fordítása azonban 
szintén királyt emleget: „A fejedelmi fönség czíme a moldvai vajdától és rendektől is 
ez legyen: Zsigmond isten kegyelméből Erdély, Moldva és Oláhország királya, római 
szt.-birodalmi herceg, magyarorsz. Részek ura, s a székely grófja, legkegyelmesebb 
urunk.”172 Báthory Zsigmondnak az erdélyi uralom kiterjesztésére tett kísérletei, 
amint azt a szerződés is mutatja, szervesen illeszkednek bele abba a politikába, 
amelyet a magyar királyság is folytatott. Az erdélyi fejedelmeknek a középkori 
regnummal kapcsolatos aspirációit szimbolikusan fejezik ki hatalomgyakorlásuk 
szimbolikus formái is, amelyek a fejedelemség és a magyar királyság részei 
összetartozásának tudatát erősítették. Az utóbbi időben Rácz Lajos foglalkozott a 
hatalomgyakorlás erdélyi módozataival és technikáival, ezért a továbbiakban főleg az 
ő kutatási eredményeire támaszkodunk.173

A magyar királyságra, mint a fejedelemség legitimációs forrására utal, hogy a 
jövendő fejedelmet tábori országgyűlésen választják meg, amelyben a Rákos mezei 
királyválasztó gyűlések emlékét ismerhetjük föl. Maga a beiktatás mindig 
templomban történik, ahol katolikus uralkodó így a Báthoryak esetében Te Deumot 
énekelnek. A regnáló fejedelmet haláluk után a fővárosban Gyulafehérváron temetik 
el. E két utóbb említett mozzanat Rácz szerint azt jelenti, hogy Erdélyben tudatosan 
igyekeznek megtartani a magyar királykoronázások és temetések szokását.174 Ha 
pedig a török által küldött uralkodói jelvényeket nézzük, azok között a kezdeti 
időkben megtaláljuk a szentkorona másaként a diadémát: János Zsigmond a 
vazallitás jeleként, mintegy felajánlván az országot, a zimonyi táborba egy ilyen 
diadémát visz. A török Báthory Istvánnak, majd később Bocskainak is egy fej éket

168 Erdélyi Országgyűlési Emlékek, szerk., Szilágyi Sándor, III, (1576—1596), Bp., 1877, 350-352, (a 
továbbiakban EOE III).
169 Hurmuzaki III/l, 210. A fejedelem jövőbeli titulusa azonban mégiscsak princeps. Hurmuzaki III/l, 
212.
170 Bethlen III, 185.
1,1 Documente V, 28.
172 Szilágyi Sándor, Okmányok és levelek az 1595—1598. prágai alkudozások történetéhez, in 
Történelmi Tár 1877, 237, (a továbbiakban TT).
173 Rácz Lajos, Főhatalom és kormányzás az Erdélyi Fejedelemségben, Bp., 1992.
174 Rácz, 39-43, 51-56,
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küld, amelyet a továbbiakban egy násfával díszített süveg helyettesít. Másik jellemző 
beiktatási jelvény a köpeny, amelyet egy Bethlen Gábor beiktatásáról beszámoló 
forrás királyi palástként ír le.175 Báthory Zsigmond, mint minden fejedelem, 
megkapta az elismerést jelentő hatalmi jelvényeket a töröktől, a török szövetség 
felbontása, a háborúba való belépés a császár és a pápa oldalán, azonkívül 
Konstantinápoly hatalmának átmeneti meggyengülése páratlan lehetőséget adott 
Erdély fejedelmének arra, hogy ezt a hatalmi vákuumot betöltse. Mint az előző 
fejezetekből is láttuk, ez egyáltalán nem volt idegen tőle, sőt azt is mondhatjuk, hogy 
erre a szerepre készítették föl, az alábbiakban pedig azt is látni fogjuk, hogy a vágyott 
királyi cím elérése érdekében milyen erőfeszítéseket tett a hatalom szimbolikus 
eszközeinek megszerzésére.

A források tanúsága szerint Báthory Zsigmond a 90-os években olyan 
ékszerek megszerzésére tett erőfeszítéseket, amelyek uralkodói jelvények gyanánt is 
szolgálhattak. Az 1595-ös évben, sikereinek és hatalmának a csúcsán egy értékes és 
szimbolikus ajándékot kapott Bocskay Istvántól. Gyulaffy Lestár így ír erről: „Ugrai 
Gergel az Bihar vármegyei főispán adta volt Bocskai István uramnak, az mostani 
fejedelmünknek az magyari koronának egy ágát,[kiemelés tőlem] akkor az tájban, 
hogy Mária Christiemát behozták. Mint és hol jutott ű hozzája, megbeszélette 
Bocskai uramnak. Bocskai uram fölötte igen kedvesen vette Ugraitúl és azt mondta: 
ez, úgymond, az én kegyelmes uramat illeti, ki Magyarországnak egyik részét bírja. 
Igen szép safélykű nagy öreg volt annak az korona virágjának abban az részében. És 
így Sidmont fejedelmet ajándékozta meg vele Bocskai uram.”176 A magyari korona 
törött ágasa a szakirodalom szerint177 nem lehetett a korona része, ennek ellenére 
mégsem utalhatjuk teljes mértékben a fikciók világába ezt a tárgyat. Talán nem 
járunk messze az igazságtól, ha ezt a törött ágast azzal a kereszttel azonosítjuk, amely 
először az 1551-es év folyamán, mégpedig Izabellának és fiának Kassára, majd 
Oppelnbe történő távozása kapcsán bukkan föl. Izabella nemcsak Erdélyt, hanem a 
koronát is átadni kényszerült. Stanislas Orichovius lengyel történetíró rendkívül 
érdekes feljegyzései szerint az országhoz való ragaszkodás jeleként korona keresztjét, 
amelyről nem tudni milyen úton-módon maradt birtokukban, anya és fia megtartotta:

„Cum erűm ex pacto, ut ante dictum est, Regina diadema regni Joanni Baptistáé, 
Ferdinandi exercitus praefecto Cassovia traderet illudque evolveret, crux ex 
diadematis fastigio, incertum quo casu improvidentibus omnibus delabitur, ac, ne ab 
inquirentibus inveniri posset, supprimitur. Itaque ad Ferdinandum diadema cruci 
manum adfertur. Hanc parvus filius nactus vacuam ab arbitris matrem ludibundus 
adit, ac cur illa esset moesta rogat. Cui mater: »quia tibi miserrimo regi ac mihi item 
miserae matri, ne diadema quidem Ungariae reliquum feci.« Ad haec ille: »tace, 
obsecro, mea mater, ac lachrymis abstine, tenemus enim et nos adhuc diadematis 
partem.« Ac cum hoc dicto celatam crucem de sinu profért et addit: »Noli desperare 
mater, ad hanc crucem reliquas ejus partes aggregátum iri, ut apud quem hanc crux

175 Rácz, 72-74.
176 Szilágyi Sándor, Gyulaffy Lestár történelmi marach’ányai, in TT 1893, 123.
177 V.ö. Benda Kálmán-Fügedi Erik, A magyar korona regénye, Bp., 1979, 124.
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fuerit, ad eum quoque congregentur et partes olim huic cruci subjectae, quae 
fuerant.”178
(Mikor pedig oly módon, ahogy azt mondtuk, a királynő a királyság koronáját 
Gianbattista [Castaldojnak Ferdinánd hadvezérének előhozta hogy átadja, a kereszt a 
korona tetejéről, nem tudni hogyan, kinek a gondatlanságából leesett, amit, nehogy ez 
kitudódjon, eltitkoltak. így adták oda Ferdinándnak a koronát. A hiányzó keresztet 
kisfia találta meg játék közben, aki anyjához fordulva megkérdezte, miért olyan 
szomorú. Anyja azt válaszolta, hogy azért, „mert szerencsétlen édesanyád számodra 
fiam még Magyarország koronáját sem tudta megőrizni.” A gyermek a következőt 
válaszolta: „hallgass, kérlek anyám, és ne sírj, mert legalább a korona egy darabja a 
kezünkben van.” És mikor ezt elmondta előhúzta ruhájából a keresztet és hozzátette: 
„Reménykedj, hogy egyszer ehhez a kereszthez a korona többi része is visszakerül, 
hogy akinél a kereszt van, ahhoz az egykor neki alávetett [országjrészek is 
visszatérnek”)

Egy hasonló ékszer bukkan fel 1571-ben János Zsigmond végrendeletében is, 
aki Szeben városának megőrzésre egy drágakövekkel kirakott keresztet ad át. A 
szebeni tanács által adott elismervény szerint

„...sancte promittimus, quod nos iuxta iuramentum praestitum, crucem istam 
asseruare et quamdiu civitas ista et fortunae nostrae salutae fuerint, eam sine omni 
alteratione, sub salua quoque custodia habere neque eandem crucem ulli principi vei 
ulli nationi soli, sine consensu et decreto dominómra nobilium trium nationum 
Transsylvaniae et adherentis Hungáriáé extradare volumus”179 
(...szentül ígérjük, hogy eskünk szerint ezt a keresztet, ameddig a városunk és a 
szerencsénk engedi, épen megőrizzük, és azt Erdély három nemzetének és 
Magyarország részeinek nemessége egyetértése és határozata nélkül senkinek, sem 
fejedelemnek, sem más nemzetnek nem adjuk át.”)

Egy állítólagos korona darab még 1610-ben is a birtokában van, mert egy 
névtelen, 1610-ből származó feljegyzésben újra felbukkan egy II. Mátyás magyar 
király elleni és Báthory Zsigmond személye körül szerveződő összeesküvés kapcsán: 
„De máas nielethis talal eő ennek az feizenek, es Mattjas királynak máas módón is 
utana lenne, mert ol’mesterseget ravaz ki kondolth alnaksaggal Magyar Ország 
koronájáról el tőrőt agasavai [kiemelés tőlem] fogna hozzaia, hogy se az király se az 
melete valók ezekbe ne vermek.”

Az említett kereszt mellett egy másik kereszt is felbukkan, amelyet az 1560— 
as évek elején Szebenben csináltatott Sándor az akkori moldvai vajda. Nem vette át 
azonban, mivel közben elvesztette a hatalmát Jacobus Heraclides miatt. A keresztet 
János Zsigmond tartotta meg magának. 1599-ben pedig újra felbukkan egy kereszt, 
amelyet a nehéz katonai helyzetre való tekintettel a szebeni szászok adnak át 
Zsigmondnak. Erről Szamosközy ill az ő nyomán Bethlen Farkas is beszámol, akik 
szerint az eredetileg Zsigmond királyé volt, majd Hunyadi Mátyáshoz került, azután

178 MTAK Veress-hagyaték, Ms 468, Awisi, 101, (a továbbiakban MTAKK, Ms468).
179 Erdélyi Országgyűlési Emlékek II, (1556 szept.—1576jan.), szerk., Szilágyi Sándor, Bp., 1876, All, 
(a továbbiakban EOE II).
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Korvin Jánoshoz, aki Domokos fehérvári prépostnak adományozta. A fenti adatok 
alapján tehát két kereszt létezett: az egyik már 1551-ben is megvolt, másikat pedig 
1561-ben Szebenben készítették.
Zsigmond a zimonyi találkozón is ezt a keresztet viselte, amelyről azt tartották, hogy 
az Zsigmond király ill. a Hunyadiak birtokában volt eredetileg és amely a regnum 
hajdani fényét, nagyságát és integritását fejezte ki.

Nehéz eldönteni, hogy mikor melyik keresztről tesznek említést. Mégis a 
fentebb idézett az 1551-es, 1595-ös és 1610-es adat alapján nagy valószínűséggel 
különbséget tudunk tenni a két kereszt közt. Forrásaink a korona részének tartják az 
1551-ben, (crux ex diadematis) 1595-ben (az magyari koronának egy ágát) ill. 1610— 
ben (Magyar Ország koronájáról el tőrőt agasavai) felbukkanó ékszert, míg az 1571— 
es és 1599-as adat esetében ezt nem állítják, csupán keresztről, mégpedig 
drágakövekkel kirakott keresztről beszélnek. Gyulaffy 1595-ben nagy öreg 
safélykűről beszél, ez a zafír neve, az 1571-es adatunk kilenc értékes, közelebbről 
meg nem határozott fajtájú kőről és négy rubinról tesz említést. Az 1610-es és az 
1599-es adat nem szól a kövekről, az utóbbi esetében azonban megjegyzi, hogy 45 
ezer aranyat ér. Az 1599-ben átadott semmiképpen sem lehet azonos az 1595-ben 
Zsigmond birtokába kerülő kereszttel, mivel kizárt, hogy azt Zsigmond kiengedte 
volna a kezéből. Valószínűnek tartjuk, hogy az 1599-es kereszt volt az, amelyet 
János Zsigmond megőrzésre Szeben városának adott át. Huet életrajzírója Daniel 
Henrich szerint ezt a keresztet, amelyet 80 ezer gulden értékűnek mond, Izabella és 
János Zsigmond fogadalmi ajándékként helyeztette az oltárra szebeni zarándokútja 

Furcsa azonban, hogy bár 45 ezer arany vagy 80 ezer gulden óriási 
érték, a fejedelem külön intézkedjen egy mégiscsak „egyszerű”, - és feltehetően 
Erdélyben nem egyetlen - műkincsről, hogy azt Erdély legjobban őrzött helyére 
vigyék, és kikösse, hogy csakis a három nemzet egyhangú döntésével lehet bárki 
számára is odaadni. Ilyen megkülönböztetett figyelmet inkább egy olyan tárgy iránt 
tanúsítanak, amelynek igazi értéke pénzben nem fejezhető ki. Mivel további adatok 
nem állnak rendelkezésünkre, kénytelenek vagyunk Szamosközy tudósítását 
elfogadni azzal a megszorítással, hogy amit az eredetről mondott, inkább az 1595— 
ben Zsigmond kezébe került keresztre illik: az eredettel kapcsolatos adatot ugyanis 
Szamosközy Bonfínitől vette át, amelyet nyilván magától értetődően vonatkoztatott 
az általa látott és lerajzolt keresztre, nem ismervén a másik, Gyulaffy által említett 
keresztet.

180 Valószínűnek tartjuk azt is, hogy János

181alkalmából.

A fenti adatok alapján az 1551, 1595, és 1610-ben emlegetett műtárgyat, ha 
nem is a korona részének, de a budai királyi udvar egyik kincsének tartjuk, amelyben 
tehát a regnum összetartozásának kifejeződését látták a kortársak. Mint ilyen 
különösen értékes volt a királyi aspirációkat dédelgető Zsigmond számára, akinek 
családja egyébként is több a Hunyadiak birtokában lévő relikviát tudhatott a

Szilágyi Sándor, János Zsigmond aranykeresztje, in Archaeologiai Értesítő, XIII (1879), 385-392. 
181 Daniel Henrich, Erinnerungen an Albrecht Huett, Hermannstadt, 1847, 48, (a továbbiakban 
Henrich).
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182 A kereszt megszerzése után egyéb a királyi hatalmat kifejezőmagáénak, 
műkincsek megszerzése is kísérletet tett.

Öt évvel az 1610-es Báthory féle szervezkedés előtt 1605-ben Bocskait a
Rákos mezőn a török Magyarország királyává akarta koronázni egy általa készített 
koronával. Török értelmezés szerint ez mint vazallus illeti meg; Bécs azonban 
Bocskai halála után rögtön rátette a kezét a koronára, mert ismervén a magyarok 
érzelmeit, nagy veszélyt látott puszta létében is. Ugyancsak a kezébe került egy 
másik korona, amely mára megsemmisült vagy lappang, de Mamavics Tomkó János 
jóvoltából ismerjük a formáját. Mamavics mellett Istvánffy is beszámol a koronáról 
azt állítván, hogy az Ulászló koronája volt és a brassói küldöttek vitték el Rákosmező 
után Bocskainak, mint ami őt illeti. A művészettörténeti szakirodalom cáfolja 
Mamavics és Istvánffy állítását, nem tud viszont elkészültének körülményeiről. 
Számunkra azonban ez a korona azért érdekes, mert a rákosmezei találkozóról 
szintén beszámoló Bocatius János szerint ezt a koronát már Zsigmond is megpróbálta 
megszerezni: „A brassóiak itt ajándékozták fejedelmünknek az egykori rác és oláh 
királyok és fejedelmek díszes koronáját a palásttal és más ékszerekkel együtt. 
Báthory Zsigmond, valamint a császári madarászok előtt hosszú ideig eltitkolták ezt 
a koronát, s több éven át Brassóban őrizték rejtegetve, 
semmi egyebet nem tudunk az ügyről, azt sem hogy Zsigmond mikor tett kísérletet 
megszerzésére. Talán éppen 1595-ben, amikor a kereszt is a birtokába került, ill. 
amikor a rácoktól és románoktól királyi címet kapott. A Tomkó által említett 
koronáról egyébként Rómában rajz is készült, amely a művészettörténészek szerint 
egy későközépkori nyugati-európai ötvösműhelyben készült fej ék formáját mutatja. 
Ennek a hagyományos nyugati korona típusnak több ága, tüskéje van a csúcsain egy- 
egy drágakővel. Erre viszont pontosan ráillik Gyulaffy leírása, aki egy „nagy öreg” 
safélyküről beszél „az korona virágjának abban az részében”.185 
korona mellett, mint azt már említettük, kísérletet tett egy Zsigmond király feliratos 
hűbéri zászló visszaszerzésére is. A királyi cím megszerzése gyermekkorától kezdve 
kísértett Zsigmond álmaiban: Ferdinand Capeci 1585 március 10-én kelt levele 
szerint egyik nap a gyermek fejedelem a következő szavakkal fordult hozzá:

183

»184 Bocatius adatán kívül

A kereszt és a

182 Kupái többek közt Báthory Kristóf, kardjai Báthory István és Zsigmond, Corvinája Báthory István 
tulajdonában volt. V.ö. Balogh Jolán, Mátyás király és a művészet, Bp., 1985, 34, és magyar 
Szamosközy 98.

Takács Imre, Corona Vladislaviana avagy corona coronensis. Tomkó János kézirata 1626-ból 
Bocskai István második későgótikus koronájáról, in MÉ, XXXIII (1984), 102-113. Tomkó állítása 
szerint a brassóiaktól kapott korona I. Ulászlóé volt, aki a várnai csatában elesett. Ekkor a török 
kezébe, majd 1605-ben Bocskaihoz, halála után Hommonay Bálinthoz, majd tisztázatlan körülmények 
között Michael Althanhoz, akitől Rómába, majd Loretóba került, ahol nyoma veszett. Fennmaradt 
azonban egy Rómában készült színes rajz, amelynek alapján a szakirodalom a XV. század közepére 
datálja az egyértelműen nyugati minta szerint készült drágakövekkel kirakott tüskelevélszerű 
elemekkel díszített nyitott koronát. Kovács Éva, Bocskai István „loretói koronája", in MÉ, 1984, 114, 
115.

183

184 Ioannes Bocatius, Opera quae exstant omnia, tom. II, Opera prosaica, ed. Franciscus Csonka, Bp., 
1992, 108, magyarul Bocskai kíséretében a Rákosmezőn, összeáll., Csonka Ferenc és Szakály Ferenc, 
Bp., 1988, 92.
185 Lsd. 183. jegyzet.
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„Questa nőtte mi parve - diceva - esser menato dal Marescalco e tutto il regno alia 
chiesa. Et essendo alia porta io d’entrare ché quella non era chiesa cattolica. Et gli 
rispondeva il Marescalco: »0 hai da intrare о diporre il vaivodato. Et io pigliando la 
beretta, me la traheva da testa e la metteva sül capo d’un suo nobile dicendo: Sii tu 
principe, e me n’andavo ramingo per esser corteggiato del Re di Polonia. Ma П 
arrivato, mi facevano re etc. Questo mi da ad intender quel che di giomo pensa chi di 
nőtte ha tal sogno.”186
(Elmesélte egyik álmát is. Egy éjszaka a kormányzóhoz ment a templomba, ahol ott 
volt az egész nemesség is. »A templom ajtajában álltam, amely nem a katolikusoké 
volt.« Azt mondta akkor neki a kormányzó: »vagy belépsz vagy mondj le a 
fejedelemségről.« Akkor levettem a sapkámat és egy nemes fejére tettem a következő 
szavakkal: »legyél te a fejedelem én elbujdosok és a lengyel király szolgája leszek.« 
De mikor odaért királlyá választották stb. Ezt mondta el nekem, hogy lám, éjszaka 
megálmodta azt, amire nappal is gondol.)

A korona, a kereszt, a nevét viselő zászló, a rácok és románok által adott 
királyi cím a harctéri sikerekkel jelzi azokat a dinasztikus és személyes aspirációkat, 
amelyek a nagy Báthory István halálát követő években egyszer már leplezetlenül 
megmutatkoztak a lengyel trón elnyerése érdekében tett diplomáciai 
erőfeszítésekben.

A Havasalföldön elért erdélyi sikerek, a fejedelemség megnövekedett 
regionális hatalma Zsigmond relikviaszerzési törekvéseivel párosulva, a császári 
udvar mélységes aggodalmát váltották ki. A mindig jól értesült Róma érzékenyen 
reagált a változásokra, amelyet VIII. Kelemen Viscontinak adott 1595 január 15-én 
kelt instrukciója is kitünően mutat. Az ez évre tervezett hadjárat részleteinek 
tisztázása után világosan és egyértelmű célzást tesz az említett Habsburg 
aggodalmakra:

„Ma se bene questo consiglio sará conosciuto anco dagli imperiali per il migliore, 
non sará peró facile persuaderli ad abbraciarlo, parte perché manifestarebbe 
maggiormente la vergogna del loro mal govemo, parte anco perché temeriano, che 
riuscendo il Transilvano bellicoso, et accrescendo le forze, gli Ungari non si 
voltassero tutti a volerlo per ré, come huomo della natione loro, et di casa 
segnalatissima per antiche et moderne glorie militari, massime sapendosi Г ombre, 
ehe si habbiano in questo genere del ré Stefano di Polonia in tempo, ehe la Maestá 
dell’imperatore si trovava indisposta. Con tutto ció quando partito fosse giudicato il 
migliore, si teneriano tutte le strade possibili, perché gli altri ancora vi 
concorressero.”
(És bár ezt a tervet tartják a császáriak is a legjobbnak, mégsem lesz könnyű rávenni 
őket ennek kivitelezésére, egyrészt mivel ez nagyon is nyilvánvalóvá tenné az eddigi 
rossz hadvezetést, másrészt mivel attól félnek, hogy az erdélyi fejedelem vitézsége és 
harci sikerei megnövelik erejét, amiért a magyarok királyukká választhatják, mivel 
közülük való, ráadásul egy olyan családból származik, amelynek egykori és mostani

Monumenta Antiquae Hungáriáé II. (1580—1586), ed. Ladislaus Lukács S. J., Romáé 1976, 780. A 
levelet idézi Erdősi Péter, Báthory Zsigmond ünnepi arcmása. A fejedelem és a ceremóniák in Aetas 
1995/1-2, 24-68.
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hadi dicsősége Istvánnak, Lengyelország királyának a példájával együtt árnyékot vet 
Őfelségére, akit alkalmatlannak tartanak a császári méltóságra. Mindazonáltal az 
tűnik a legjobb megoldásnak, hogy a vállalkozás megindításakor az abban való 
részvétel érdekében vegyenek számba minden lehetséges megoldást.) 187

Ezek az ambíciók, de általában a magyarok érzelmei nem maradtak rejtve a török 
előtt sem. A prágai velencei követ egyik 1594 október 24-i jelentése szerint az 
Esztergom felmentésére induló Szinán csábító ajánlatot tett Báthory Zsigmondnak a 
császárral kötött szövetség felmondásáért cserébe:

„Sinan quando si vicinó al suo paese, gli fece offerire di farlo Re d’Ongaria con 
ricognitione aH’Impero Ottomano, se voleva promettere d’aiutarlo per quell’acquisto, 
a ehe egli non voleva assentire cosí per non si fidare di tali Offerte, come per non 
esseme stato rimmosso da quelli ehe lo consigliavano et confortavano ad accostarsi 
alia parte migliore, benché altri fossero inclinati ad unirsi con la parte piú forte et piú 
sicura.
(Amikor Szinán országához közeledett ajánlatott tett neki, hogy Magyarország 
királyává teszi ha megsegíti vállalkozásában, amit a fejedelem nem fogadott el, mivel 
többen azt tanácsolták neki, hogy ne bízzon az efféle ajánlatokban és álljon a jobbik 
oldalra, jóllehet néhányan hajlottak arra, hogy az erősebbel tartsanak.)

«188

A török erőfeszítések később sem lanyhultak. Egy velencei jelentés egy 
névtelen törököt idéz, akinek szavaiban újra felbukkan az ország egyesítésének, a 
nemzeti királyságnak a vágyálma, igaz itt Zsigmond ellenes éllel:

„E poi di questo in Moldavia perviene unó Ciaus dil gran Turcho del campo di Sinan 
Bassa arecercar quel Principe per levitovalie con il qual avendo anticha cogniosenzza 
in Constantinopoli. Dapoi lungi ragionamenti diguere delli turchi e Christiani e 
secondandolli io per úrnőre suo adescoprir dalui alcun secreto e dapoi molti 
ragionamenti midisse cheli Christiani se confidano ehe la Transilvania 
desmembrarano del nostro Imperio siinganane ma dubito ehe női turchi faremo 
ribelar tuta la Ungaria dal Imperator di Christiani per ehe tuto senato e baroni di 
Transilvania si seriveno con Sinan Bassa et simile se intendeno conli Signori et 
Baroni della superiore Ungaria volendossi sotoponer soto Imperio di Turchi avendolli 
promeso il gran Turcho et Sinan Bassa con gran giuramento ehe faciano unó Re di 
Ungaria tradilloro dimantenirli semper come Re Gioanni Sepusio editomarli Buda et 
tuto quello atiene al regnio di Ungaria con gran giuramenti e promese di mantenirli 
semper etenirli la fede conpato che sempre siano obligati viegniri in aiuto di turchi 
edar passo in Germania emandar il Vaivoda di Transilvania ligato a Sinan Bassa con 
uno homo dil Papa edi Imperator liqualli tratavano con Vaivoda di Transilvania et 
simile viegnir volevano qui in Moldauia e Valachia per simil trattati per dismembrar 
queste provincie dal gran Turcho ma credo nulla lirevisira”189

187 Nunciusok, 55.
Hurmuzaki III/1, 55.
A részlet Joannes Marini Paulinák az 1594-1596-os eseményekről írott beszámolójából való. 

Hurmuzaki III/l, 203. A rendkívül érdekes feljegyzés idézett része feltehetően az 1594-es erdélyi
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(Utána pedig egy csausz jött a császár követeként Moldvába Szinán pasa táborából, 
hogy az élelmiszer ügyében beszéljen a fejedelemmel, akit még Konstantinápolyból 
ismert. Hosszas beszélgetést folytattunk a keresztények és a törökök közti háborúról, 
én pedig felhasználtam az alkalmat arra, hogy megtudjak tőle néhány titkot; végül 
elmondta nekem, hogy ha a keresztények abban reménykednek, hogy Erdélyt sikerül 
elszakítaniuk birodalmunktól, csalatkozni fognak, de kétséges az is, hogy mi törökök 
fel tudjuk lázítani egész Magyarországot a császár ellen. Erdély szenátusa és egész 
nemessége Szinán nagyvezírrel és másokkal levelezik, amelyben hajlandónak 
mutatkoznak alávetni magukat a felső magyarországi urakkal egyetemben a török 
birodalomnak, ha a szultán esküvel megpecsételt ígéretet tesz arra, hogy közülük 
valakit Magyarország királyává tesz, és mint Szapolyai János királynak visszaadja 
Buda várát és minden a királysághoz tartozó területet. Cserébe pedig megesküdnek, 
hogy megtartják a szerződést, örök időre kötelezvén magukat arra, hogy Németország 
ellen megsegítik a szultánt. Erdély fejedelmét pedig a pápa és a császár emberével 
együtt megkötözve Szinánhoz küldik, akik az erdélyi vajdával, ill. itt Moldvában és 
Havasalföldön, arról tárgyaltak, hogyan szakítsák el ezeket a tartományokat a 
szultántól, de remélem ez nem sikerül nekik.)

A török hasztalan próbálta megnyerni a magyar nemesség legnagyobb tekintélyű 
tagjait, így Nádasdy Ferencet, vagy ecsedi Báthory Istvánt országrésznyi területet 
ajánlván föl számukra, ezért nem tartjuk valószínűnek, hogy a névtelen török szavai 
mögött valóban konkrét tárgyalások is meghúzódtak.190 Jól jellemzi azonban a 
magyarok közt uralkodó hangulatot, amiről Giorgio Basta szavai is árulkodnak a 
Bocskai felkelés előestéjén. Szavait Gyulaffy Lestár őrizte meg feljegyzéseiben: 
„Egykor ebéd után, midőre az szolga rendek kitakarodtak volna, Basta uram az 
kapitánoknak in familiari colloquio ezt megmondta volt praesente quoque Gerardo 
Pisano nobili, nem tudtok, úgy mond, bella cosa-t. Az magyarok föl akarnak az 
császárra támodni és királt akarnak magoknak választani, ki, mint lehessen, nem 
gondolhatom. Éhez ki egyet és ki más szólott”191 Bocskai halála után az önkéntes 
száműzetésben élő Báthory Zsigmond megkísérelte a nemzeti királyság körül 
elsősorban a hajdúkban élő várakozásokat a maga számára kihasználni. A már idézett 
ismeretlen szerző által készített feljegyzés a következőképpen számol be erről:

„...az feiedelemnek minden zandeka ez volth, az Boskai böriben buini, es 
véletlenül tzak alatomban az haiduk segitsege áltál Magyar Orzaghoz fogni es annak 
utana Becz Országban es Morván áltál menven az törökkel es egieb segietsegel 
eggyuth Cseh országra űthni, es az czazaron boszujath allani. Ezt az eő zandekat 
eginehan’ esztendőtűi de feőkeppen Botskai ideiétől foghva magaban mind foralta, es 
ighen is törte fejeth raita mi keppen vihetne azt veghhőz, de mind annyi űdőtűl fogva 
is nem találhatta modgiat es alkalmatossagat, annak okáért tzak alkalmatos idejeth 
vartha, de ez alatt mind azon altalis gjakorta zolgai alőt bízvást mondota: lehetetlen

eseményekkel lehet összefüggésben, mivel Zsigmond elfogásának és Konstantinápolyba küldésének 
terve a később részletesen elemzendő Igön szép história és német verziója szerint az összeesküvők 
tervei közt is szerepelt.

A Báthorynak írt levél Documente IV, 104-106.
191 TT 1893, 134.
190
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dologh ugimond az hog’ megh valaha korona ne szallion fejemre. Valamidön es 
valahol lenne immár az. Ezt az presusiojath es jovendeo királyságáról való 
remensegeth minth hogy ighen babonás hitő ember egy haidu hadnagjnak 
keőszőnetibűl vötte, mely keöszenetith ugyan valami jövendölésnek alkotta lenni. 
Merth midőn Mattyas királynak Magyar Orszagh koronajath nagj szép pompával 
Praga előtt az táborban ki vittek volna. Bathori Sigmond az mezőn nem messze az 
tabortul bőr szekeréből nezte az dolgoth szemlelthe. Akar egy nehanj magyar urak es 
nemessek mentenek hozza, es köszöntöttek es niaiasson beszelgettenek vele. Az 
többi közöt ment hozza egy haidu hadnagj is mel’nek nevet nem tudom köszönte es 
az egesz haidusagnak hozza való hüsegeth es szolgalattjath ajanla, es felszoval 
mindennek előtt igy szola az feiedelemnek. Mith csinálz itt kegielmes uram ug’mond 
ez ideghen nemzetsegh keözeöt mely nem tudgia az the iovolthodat es mire való 
volnál? Miért idegenetél illy igen el az the vitezlö nemzetsegedtul, mel’ teneked io 
akarod es feie fen alataigh kész neked szolgálni? lm ez monda az haidu hadnagi, es 
kezevel mutata az koronath, melliet szinten arra viszik vala elő, ezt ez koronath mi 
most az te feiedre tettük volna, es nem Mattyas király fej ebe, hogy ha te most 
köztünk volnál Magyar Országba.„192

A História töredék szövegéből indultunk ki, amely arról árulkodik, hogy a 
fejedelmi politika a háború folytatása, Erdély és a térség rekatolizációja érdekében a 
nemzeti királyság eszméjét pendítette meg. Az országegyesítés eszméjének 
propagálására a fejedelmi hatalom jól bevált csatornákat használ föl, a históriás ének 
műfaját, amint azt Báthory István is tette. A História ugyanis szervesen illeszkedik 
azon históriás énekeink sorába, amelyek 1576-1577 folyamán keletkeztek, és 
amelyekről Varjas megállapította, hogy a nemzeti királyság gondolatát népszerűsítik. 
De míg az említett hat kolozsvári nyomtatvány a magyar történelemből (Mátyás, 
Bánk bán, János király), tehát a régebbi és a közelmúltból ill. antik forrásokból, 
addig a História a jelenből, a közelmúltban aratott világraszóló diadal és annak 
visszhangjából meríti tárgyát. A nemzeti királyság eszméjének hangoztatása mögött 
ugyanakkor belpolitikai, a székelyek távolmaradása, a békepárti hangok, a Báthory 
testvérek szervezkedése, ill. külpolitikai problémák, a császári és pápai segítség 
elmaradása is meghúzódtak. Zsigmond magatartása, ereklyegyűjtési szenvedélye 
ugyanakkor arról is árulkodik, hogy a Báthoryak a magyar trónnal kapcsolatos 
jogigénye nem pusztán üres szólam volt, hanem Zsigmond dédelgetett álma is és 
mint ilyen szerves részét képezte annak az életprogramnak, amely a szentkultusz, a 
Hunyadi kultusz és a keresztes eszme köré rendeződött. Az első rész utolsó, negyedik 
fejezetében azt próbáljuk bemutatni, hogyan tesz kísérletet a fejedelem arra, hogy a

193

192 OSZKK, Quart. Lat. 2372, 52r-53r. Az 1610—es összeesküvés vádjáról és a lefolytatott perről v.ö. 
Horn Ildikó, Báthory Zsigmond prágai fogsága (1610-1611), in R. Várkonyi emlékkönyv, 267-280. 
Zsigmond jelöltsége 1607-ben is felmerül Rákóczy Zsigmonddal szemben, de ezt a tervet végül ejti az 
udvar. Állítólag Zsigmond lengyel királysága is komolyan szóba került. Az egykorú awisók is 
beszámolnak erről, és a fejedelem mellett Nyári Pál nevét említik, aki szintén szóba jött, hol mint 
Zsigmond szövetségese, hol mint erdélyi fejedelemjelölt. MTAKK, Ms 469, 609, 618, 639, 645.
193 Varjas Béla, A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Bp., 1982, 180-182 (a 
továbbiakban Varjas).
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gyakorlatban is megvalósítsa azt a fikciót, amelyre uralmát építette, más szavakkal, 
hogyan komponálja meg a fikció ezt a hadjáratot.
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Fikció és valóság találkozása: a havasalföldi hadjárat

Az előző két fejezetben láthattuk, hogy melyek voltak azok a főbb 
eszmetörténeti vonulatok, amelyek maradandó hatást gyakoroltak a fejedelemre. 
Zsigmondnak az 1594-es leszámolások lehetőséget adtak arra, hogy tettekre váltsa 
azt az elhivatás tudatot, amelyet a jezsuiták ültettek belé. Bő fél évvel az 1595 január 
28.—i szerződés után került sor a havasalföldi hadjáratra, amely megkülönböztetett 
figyelmet kapott egész Nyugat Európában, főképpen persze Rómában és Prágában. 
Ennek köszönhetően nagyon jól dokumentálhatóak a havasalföldi vállalkozás 
eseményei. Célunk azonban nem a történések újra elmondása, mert forrásaink azt 
elmondják helyettünk is. A havasalföldi hadjáratban nem annak katonai és politikai 
vonatkozásait, hanem azt vizsgáljuk, hogyan fejeződik ki Báthory Zsigmond egyéni 
devóciója, hogyan próbálja magát és dinasztiáját katolikus módon megmutatni a 
külföldnek.

Az erdélyi hadak gyülekező helyéül a Brassó melletti feketehalmi tábort 
jelölték ki, ahonnan szeptember végén indult el a román, német segélycsapatokkal 
együtt erdélyi viszonyok közt hatalmas, kb. 50 ezer főt számláló erdélyi hadsereg. 
Nem sokkal az indulás után bíztató jelek érkeznek a táborba; a Vitéz Mihály vezette 
havasalföldi csapatok sikeresen ütköztek meg a törökkel Calugereni mellett és bár 
visszavonulni kényszerültek, a próféta zöld zászlaját sikerült elvenni a török 
seregtől.195 Bő egy héttel később, október 6-án egy égi jelet figyelnek meg a táborban; 
a fejedelem sátra fölött ugyanis egy hatalmas sas jelent meg, amelyik szelíden tűrte, 
hogy megfogják, sőt azt is, hogy etessék. Alfonso Visconti erdélyi pápai nuncius, aki 
elkísérte a fejedelmet a hadjáratba, a következőképpen számol be erről: „Si é preso 
anco dall’essercito per buon augurio, ehe nel primo allogiamento che fece il principe 
di qua da’monti, voló un’aquila inanti al suo padiglione, e fu pigliata viva dalia 
guardia, et Sua Altezza la fa tener legata, et pascere canto al sua padiglione.”(A 
hadsereg kedvező előjelet kapott, mert az első táborhelyen, ahol a fejedelem a 
sátrakat a hegyek lábánál üttette fel, egy sas repült sátra fölé, amelyet az őrség 
elfogott, Őfensége pedig megkötöztette és etette.)196 A kor szokása szerint rögtön 
isteni jelet is kiolvastak az esetből.197 Carrillo azt is tudni véli, hogy a sas egy 
Királykő nevű hegyre szállt le: „...datas 6 Octobris, qui refert, cum tentorium 
Serenissimii principis extenderetur ad primum pagum Valachiae, ad illud ex edita 
rupe vicina, quam vulgo vocant Lapidem regium, aquilam praegrandem 
advolasse.”(...október 6-ról jelentik, hogy amikor az első havasalföldi falu mellett 
éppen Őfensége sátrát állították föl, arra egy magas szikla tetejéről, amelyet a nép

194

194 Pellérdi Péter fejedelmi számvevő 52 ezer főre teszi a hadsereg létszámát. Ennek jó része székely 
gyalogosokból állt. Pellérdi Péter, Bathori Sigmondnak Erdély orzagh feiedelmenek győzhetetlen 
nyeresegeröl..., Németújvár, 1596, a3r, (a továbbiakban Pellérdi).
195 Karl Göllner, Michael der Tapfere im Lichte des Abendlandes, Hermannstadt, 1943, 121-122 és 
Ivanics Mária, A Krími Kánság a tizenötéves háborúban, (Körösi Csorna Kiskönyvtár. 22) Bp., 1994, 
90, Baranyai Decsi János magyar históriája (1592—1598), ford, és bev., Kulcsár Péter, Bp., 1982, 
248, (a továbbiakban Baranyai Decsi).

Nunciusok, 115. 
i97RMKT XVII/I, 515.
196
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Királykőnek nevez, egy hatalmas sas szállt le.)198 A havasalföldi hadjáratról 
beszámoló Jacobinus János másképpen emlékezik a sas megjelenését követő 
történésekre: Brevis narratiójában kitapintható az a feszültség, amely a sas feltűnése 
miatt keletkezett. Egyesek, mondja Jacobinus, a sereg pusztulását olvasták ki a sas 
feltűnéséből és fogságba eséséből, mások éppen ellenkezőleg a vállalkozás kedvező 
kimenetelét: pars ipsum Sinanum per aquilam designari, qui manus nostrorum
non esset evitaturus, pars etiam sinistre augurium interpretebantur, quippe cum aquila 
Romani Imperii sit signum, quod ea in captivitatem devenerit, pemiciem nostri 
exercitus, qui eiusmodi uteretur signo praesignificari augurabantur” (...egyesek úgy 
vélték, hogy a sas Szinánt jelenti, aki nem a kezünkbe fog kerülni, mások viszont 
ellenkezőleg úgy magyarázták, hogy a sas a római birodalmat jelenti, amely fogságba 
esik, míg seregünk elpusztul, és ezt jövendöli meg a jel).

A bizonytalanságnak ebben a légkörében tíz nappal később, október 16-án 
újabb csodajelről számolnak be a források: Alfonso Carrillo Speciano prágai 
nunciushoz írott levelében egy küldöncre hivatkozva a következőket írja: „Decime 
verő quinta ad auroram, vidente etiam hoc nobili, cometa apparuit supra exercitum 
Serenissimi amplius quam per horam coelo sereno.”(...a tizedik negyed idején 
hajnalban egy nemes úr egy üstököst pillantott meg Őfensége sátra fölött, amelyet 
több mint egy órán keresztül lehetett látni a tiszta égen.)199 Értesüléseit megerősítik 
Illésházy István naplójának sorai, aki a következőket írja az 1595-ös évnél: „1595. 
Azonban ubi deficit humánum auxilium, incipit divinum. Egy új csillag is láttatott 
vala az égen. Az erdélyi vajda, Báthory, ki igen ifjú, 20 esztendős vala, praktikát 
indíta...”200 Baranyai Decsi kettős napról beszél: „Hasonló jellegű volt az a páros, 
vagyis kettős nap, amit Hunyadi Ferenc, a fejedelem orvosa, a finom szavú költő 
látott.”201 Az üstökös felbukkanása után ülte meg Szent Zsigmond napját is.

Az erdélyi hadsereg ekkorra Tergoviste alatt táborozik, farkasszemet nézve 
Szinán nagyvezér seregével. A fejedelem elhatározta, hogy megütközik a törökkel. 
Meggyónt és megáldozott a táborban tartózkodó Ladó Bálint jezsuitánál, majd a 
nunciushoz fordulva térden állva kérte fegyverei megáldását: „Eodem die 
Serenissimus noster confessus est Patri Valentini et communicavit, arma sua per 
Dominum Nuntium benedici fecit; quibus indutus, flexis genibus benedictionem 
ipsémét accepit.”(Ugyanazon a napon Urunk meggyónt Bálint atyának és

198 Veress Endre, Carrillo Alfonz jezsuita-atya levelezése és iratai. (1591-1618), I. Bp., 1906, 167, (a 
továbbiakban Carrilló).
199 Carrillo I, 166. Maga a pápa roppant realistán ítélte meg a sasról szállongó mendemondákat: „Sua 
Santitá soggionse non si deve creder' a questi augurii: tuttavia si leggono cose grandi, et fanno grandi 
impressioni nei popoli, et queste potrebbono giovare al nostro bisogno.” Documente V, 309.

Illésházy István nádor följegyzései 1592-1603 és Hídvégi Mikó Ferenc históriája 1594-1613, Biró 
Sámuel folytatásával kiad., Kazinczy Gábor, Pest, 1863, (Monumenta Hungáriáé Historica, Scriptores 
7.), 24, (a továbbiakban Illésházy).

Baranyai Decsi, 263. Az általunk ismert október 18-i levelében erről nincs szó, csak teliholdról, 
amely úgy világít, mintha nappal lenne: „...l’esercito...si stette tutta la nőtte, sino ad un hóra di giomo, 
in punto per combattere, favorendoci assai il lume della luna piena, ehe párévá di giomo.” [kiemelés 
tőlem], Nunciusok 119, Frachetta I, A3r, A4r és v.ö. még MAH IV, 162. A források szerint Győr 
1598-as visszafoglalásakor két hasonló égi jel kísérte a keresztényeket: egy sas és a világító hold. A 
Hans von Aachen által festett kép Rudolf által írott impresája Isten közbeavatkozásának tartja a sikert, 
úgy mint Tergovisténél: Apud Jaurinum Jova, Qui fecit mirabilia. Galavics, 38 és 140.
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202megáldozott, fegyvereit pedig térden állva áldatta meg a nuncius úrral.) 
prencipe si comunicó il giomo ehe si venne a Tergovisto, con fermo pensiero di 
combattere, et volse servir’alla messa che io celebrai nel suo padiglione, et armato, 
prima di montrar a cavallo in conspetto di tutto 1’essercito, in ginocchi mi demando 
la benedittione, che io gli diedi in nome di N. Signore.”203 (A fejedelem azon a napon 
amikor Tergovistébe ért megáldozott azzal az erős elhatározással, hogy harcolni fog, 
és segédkezett azon a misén, amelyet a sátrában tartottam. Felfegyverkezett, majd 
mielőtt a lovára szállt volna az egész sereg szeme láttára letérdelt és így kérte 
áldásomat, amelyet meg is adtam neki Isten nevében)

Visconti nem számol be arról, hogy Báthory Zsigmond mit is mondd ebben a 
pillanatban, Marcellus Pollardt azonban így folytatja: „...et surgens ait: »Nunc armis 
catholicis munitus, spero fore, ut bonus Deus mihi famulo suo victoriam de suis 
inimicis det; sum etenim et catholicus et filius et servus catholicorum.”(...és felállván 
azt mondta: most katolikus módon fölfegyverezve remélem, hogy a Jóisten nekem, 
szolgájának győzelmet ad az ellenség felett: mert katolikus vagyok, <a katolikusok fia 
és szolgája)204 Egy másik forrásunk, egy velencei jelentés szintén összekapcsolja a 
gyónást, az áldozást a hitvallással: „...si purgó con la confessione de’suoi peccati et 
présé il santissimo sacramento, et poi fece benedire le sue arme dal noncio 
apostolico, il quale seguita il campo, et posto con le ginocchia in terra riceve da lui la 
benedizione et dicendo con alta voce ch’era verő figlio déllé sede apostolica, et ehe 
voleva combattere per la fede cattolica sin alia morte, fim quella ceremónia et si 
preparó per il conflitto ch’haveva determinate di commettere il giomo seguente. 
(...meggyónta bűneit, majd magához vette a szentelt ostyát, megáldatta fegyvereit a 
nunciussal, amit követett az egész tábor. Térden állva fogadta a nuncius áldását, és 
fennhangon azt mondta, hogy ő a Szentszék igazi fia és hogy harcolni akar a 
katolikus hitért akár a halálig. Befejeződvén a ceremónia, felkészült a harcra és 
parancsokat adott a következő napi teendőkre vonatkozóan.)

A havasalföldi „dráma” tengelyében ez a rituális eseménysor áll. A gyónás, 
áldozás, ima a harctéren szokásos cselekmények. A harc előtti kötelező rituálé 
mindig a lelki egység megteremtését szolgálja, az istennek katolikus módon tetsző 
életre,206 vagyis a penitenciára hívja fel a katonákat, ami viszont a siker egyedüli

„II

„205

202 MAH IV, 163 és v.ö. még Nunciusok, 121. Egy awiso szerint „...si era confessato é communicato 
con tutti li suoi Principali facendo benedire le sue armi da Monsignore Illustrissimo Nuntio avanti al 
quale se inginacchio per ricevere la medesima beneditione.” Ms 469, 179. Egy másik még az év 
folyamán Rómában megjelent, nyilvánvalóan Visconti leveleit felhasználó, forrásunk hasonlóképpen 
számol be: „...communicato con grandissima humiltá, et diuotione insieme con tutti i capitani, et 
personaggi di grado per manó di Monsignor Visconti nuntio di Nostro Signore, il quale diede anco la 
benedittione a i soldati,” Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitóre la Istoria Romänilor, Ш/2, 
Bucuresci, 1888,489-490, (a továbbiakban Hurmuzaki III/2).

Nunciusok, 121.
204 MAH IV, 163.

Hurmuzaki III/2, 146.
Sebastian Baden 1595-ben kiadott és Rumpff császári tanácsosnak ajánlott Geistliche 

Kriegsrüstung című müve szándéka szerint olyan kézikönyv, amely segítséget adhat a katolikus 
hívőknek, nemcsak abban, hogy felismerjék a gonosz mesterkedéseit, hanem abban is, hogyan lehet 
felismerése után elpusztítani. Az imát Geistliche Kriegsrüstungjának utolsó 9. fejezetében lelki 
lőfegyverként (Büchsen Geschütz) emlegeti, „...ein Christliches einbruenstiges wolanggestelltes Gebet 
zu Gott den Allmechtigen.” Sebastian Baden, Geistliche Kriegsrüstung... Bruck an der Taya, 1595,
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záloga. Illésházy István minden kommentár nélkül interpretálja ugyanígy a történteket 
naplófeljegyzéseiben: „...az Havas alatt meggyónának mind az keresztény vitézek, és 
elvégezék egymás között, hogy török császár erejével megvínának, ki csak öt 
mérföldön vala immár tőlük.

Az azonban szokatlan mozzanat, hogy a sereg vezetője külön hitvallást tegyen 
a sereg előtt. A török, a pogány szempontjából teljesen közömbös, hogy milyen 
keresztényként vonulnak fel ellene: éppen ezért tartjuk rendkívül fontosnak Pollardt 
és a velencei jelentés kitételét. Ezek arra utalnak, hogy Zsigmond számára a hangsúly 
nem is annyira a török elleni hamarosan bekövetkező harcon van, ezt a táborban 
tartózkodó katonák, akik egész életüket a harcmezőn töltötték - a fejedelem 
kivételével - már több tucatszor megtették, hanem az eretnekek elleni harcon. Egy 
igazi lovag, küldetéséből adódóan egyszerre vívja testi és lelki fegyverrel harcát a 
gonosz ellen. Zsigmond hitvallásának ez az igazi értelme, és ezért tartják a jezsuiták 
fontosnak ennek kihangsúlyozását. Jóllehet a fejedelem a gyónás és áldozás után 
csapatait Szinán nagyon is kézzelfogható hadserege ellen vezeti, a harc a sereg 
többségét kitevő protestáns katonák leikéért is folyik. Zsigmond elsősorban nekik 
próbál példát mutatni. Ahogy ő spirituálisán felfegyverkezett a gyónás és az áldozás 
révén, ugyanígy megtehetik azt azok is, akik áttérnek. A sátor előtt lefolytatott 
liturgikus cselekmények ezt a kettős üzenetet hordozzák. Védelem tehát minden 
kereszténynek a gonosz erőivel szemben, mert a táborban felállított kereszt, a jelek, a 
gyónás, az áldozás és az áldás a tábort az Úr templomává teszik, ahol mindenütt 
jelenvalóvá lesz Krisztus teste és vére, amely a fejedelmet és seregét az ő katonájává 
teszi.

»207

Hogy ez utóbbiért milyen kézzel fogható előnyöket ajánlottak a jezsuiták, 
kitetszik a már idézett Pollarde leveléből: „Milites ungari tot quotidie convertuntur 
ad fidem catholicam, ut Pater Valentinus Lado, qui unicus ex nostris in castris 
versatur, audiendis eorum confessionibus non sufficiat, et quod mirum videtur, nullus 
eorum, qui conversi fuerunt, hactenus occubuerat.”(A magyar katonák közül annyian 
gyóntak meg és tértek át a katolikus hitre, hogy Ladó Bálint atya, aki közülünk 
egyetlenként tartózkodott a táborban, nem győzte a munkát: az pedig kész csoda, 
hogy az áttértek közül még senki sem vesztette életét)208 Alphonso Carrillo Speciano 
prágai nunciusnak október 9.-én írott levelében hasonló szellemben nyilatkozik,

108r (a továbbiakban Baden). Baden müvének első két fejezetében két fő eszközt említ amelyek 
segítségével le lehet győzni a törököt. Az egyik önmagunk legyőzése, vagyis a hús ellen vívott harc, a 
másik az előbbi következménye, az istennek tetsző élet, ami által minden keresztény egyesül egy 
vallásban. A lovag fegyverei e nélkül semmit sem érnek: „...und durch ein Christliches Gottseliges 
leben und wandel GOTT ihnen zum Freund und Schutzherzen gemacht, und also leichtlichen allen 
feinden Christliches Namens, so ihre hoflhung und vertrawen, nicht In nomine Christi, sondern allein 
in Curribus, et Equis, wir der heilig Prophet David Psalm 19. spricht: setzen/ob sigen muegen” Baden, 
15r-v. Csakis a jámborság és a katolikus felsőbbség iránti engedelmesség szegezhető szembe 
Mohamed szektájával: „...und also an stat unserer frommen, Gottseligen und trewhertzigen 
Catholischen Obrigkeit, under welcher Fluegel wir bisshero nicht allein ein fridliches, sicheres un 
ruwiges leben ftiehren: sondern auch Gott dem allmechtigen nach all unserm wünsch und wolgefallen 
dienen, allerley glueck, heyl und wolfarht, beyde zu Leib und Seel, gantz reichlichen zugeniessen 
haben: die abschewliche, schändliche und viehische zerruetung der ungläubigen Tuercken und Tattern 
eingefuehret werde.” Baden, 29v.
207 Illésházy, 25.

MAH IV, 162.208
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mivel a sasról beszámolva megjegyzi, hogy annál fontosabb előjelnek tartja azt, hogy 
Ladó gyakran misézik, sokan gyónnak és sok az áttért: „...séd arbitror melius omen 
esset, quod idem pater addit, crebras in castris esse conciones et Confessiones et 
multos ad fidem catholicam converti.»209 (...de úgy vélem, ennél sokkal biztatóbb 
előjel az, hogy az atya a táborban sokat prédikál és sokakat térít át a katolikus hitre.)

Forrásaink szerint a hitvallás után a fejedelem egy buzdító beszédet is 
mondott katonáinak. Semmi kétségünk nem lehet, hogy ez ebben az esetben valóban 
el is hangzott. Ezt nemcsak jezsuita forrásaink bizonyítják: „Ex equo deinde militem 
dara et hilari voce ad fortiter pro Christi gloria dimicandum cohortatus est.”(Világos 
és bíztató szavakkal buzdította katonáit a lóról, hogy harcoljanak keményen Isten 
dicsőségéért)210 vagy az egyik Rómában megjelent awiso: ’’...messe il suo essercito 
in battaglia, et inanimó con vna non menő pietosa ehe magnanima oratione militare i 
soldati’ ,211 (a katonákat egy semmivel sem kevésbé jámbor, mint buzdító, harcra 
tüzelő szónoklattal küldte a csatába), tartalmára egy olasz nyelvű nyomtatványból 
következtethetünk, amely az Oratione del Serenissimo Sigismondo Battori Prencipe 
di Transilvania címet viseli és minden bizonnyal közvetlenül a havasalföldi hadjárat 
után nyomtatták ki Veronában.212 Az olasz nyelvű oráció szövegéből az derül ki, hogy 
még a tergovistei győzelem előtt született, mivel azt nem említi, csak a Borbély 
György által a Maros völgyében korábban elért augusztusi katonai sikereket,213 de 
közvetlen az előtt, mert a török sereg ellen vívandó ütközetről beszél. Példaképekre, 
elődökre nem történik utalás: ennek okát a pogányok elleni harc időtlen, örök 
aktualitása adja. A szöveg közhelyszerűen szól a hazáról, a családról, a családi 
tűzhelyről, asszonyokról és gyerekekről214, a hitről, amit a keresztények 
elveszthetnek, ha nem állnak ellen a pogánynak. Különös jelentőséget mindazonáltal 
az ad az orációnak, hogy, amint azt már kifejtettük, Zsigmond életét a szentkultusz 
mellett alapvetően határozták meg a családi hagyományok, Bonfini Decadesében 
pedig szintén olvasható egy buzdító szónoklat, amelyet a kenyérmezei síkon mond el 
Báthory István. Az egyezéseket az alábbi összevetés mutatja.

209 Carrillo, I, 167.
MAH IV, 163.

211 Hurmuzaki, III/2, 490.
212 Oratione del Serenissimo Sigismondo Battori Prencipe di Transiluania. etc., Verona 1595 (a 
kiadvány lapszámozatlan, de az egyszerűség kedvéért megszámoztuk, a továbbiakban Oratione). A 
győzelem érdekében az egykorú olasz újságokban, az awisókban imádságokat is lehetett olvasni az 
erdélyi fegyverek győzelméért. Erre utal Cinzio Aldobrandini november 4-i levele Viscontinak: „La 
risolutione et animo grande, che mostra il Serenissimo principe di combatter Sinan, dá speranza di 
buon successo, poiché spirito tale non puó venir d’altrove ehe dalia Maestá Divina, la quale é peró 
giusto ehe l’accompagni con le forze della sua gratia per conseguire la vittoria. A questo awiso si

quí accentuate con molto fervore le orationi per impetrar cosí gran dono.” Nuncinsok, 135-136. 
2b Oratione, 5.
214 A Képes Krónika szerint már Szent László is a következőkkel fordult a kunokkal vívott kerlési 
csata előtt katonáihoz: „Jobb nekem meghalnom veletek, mint hogy feleségeiteket és fiaitokat 
rabságban lássam.” Képes Krónika, ford. Bollók János, (Magyar Remekírók), Bp., 1984, 268.
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Bonfini Oratione

„Hostium multitudinem ne plus equo 
timete, quia pauci contra multos iám 
diu pugnare didicistis, nunquam cum 
Turcis pari numero dimicastis, 
nunquam etiam terga vertistis. Animus 
est, qui numerum auget, legionibus 
supplementa suggerit, pectora nuda 
munit et strictos in iugulum gladios 
corporaque contemnit.”
(Az ellenfél sokaságától ne féljetek a 
kelleténél jobban, hiszen már rég 
megtanultátok, hogyan csatázik a kevés 
a sokkal, sohasem verekedtetek egyenlő 
számban a törökkel, és sohasem 
fordítottatok hátat. A lélek az, amely a 
számot növeli, amely meggyarapítja a 
légiókat, felvértezi a mezítelen keblet, 
amely oda sem hederít a torkotokra, 
testetekre kivont szablyákra.)217

Co’i quali ancora, ehe siamo stati di 
minor numero de’nemici nostri, 
nondimeno siamo stati sempre (favor di 
Dio) vincitori”
(Jóllehet kevesebben vagyunk 
ellenségeinknél, mégis mindig (Isten 
kegyelméből) mi győztünk.)215

Horsú armato l’animo di saldo usbergo, 
prepariamoci a noue imprese, poiche a 
női cresce l’ardire, et ai nimico ví 
cadendo orgioglio”
(Vértezzük föl magunkat és készüljünk 
szilárd lélekkel a csatára, mert így nő 
meg bennünk a bátorság és tűnik el 
ellenségeinkből a büszkeség.)216

„... pro Iesu Christo optimo maximo, 
pro Christianae reipublice salute, pro 
patria, pro aris et focis pro liberis et 
coniugibus, pro fortunis, pro corporum 
et animorum denique salute 
dimicamus...nos pro nostra Utilitate, 
regno et immortalitate arma gerimus.”

„Ogn’uno pugna per proprio interessé, 
non é niuno, ehe non ami la libertá” 
(Mindenki saját magáért harcol, mert 
nincs olyan ember, aki ne szeretné a 
szabadságot.)219218

(...midőn a jóságos és mindenható 
Jézus Krisztusért, a keresztény 
társadalom megmaradásáért, a hazáért, 
az oltárért és az otthonért, 
gyermekeinkért és asszonyainkért, 
vagyonúnkért, testünk és lelkünk 
javáért verekszünk. Mi a magunk 
hasznáért, országunkért és

„...guerreggiamo per női, per nostri 
figliolo, et per conservarci la propria 
libertá. Queste capitani, queste soldati 
miéi, sono le immortalitá nostre” 
(Magunkért, fiainkért és szabadságunk 
megtartásáért harcolunk. Ebben rejlik, 
katonák, a mi halhatatlanságunk.). 220

215 Oratione, 3.
216 uo.
217 Antonius de Bonfínis, Rerum Ungaricarum Decades, Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque 
Aevorum), ed. I. Fógel et B. Iványi et L. Juhász, Lipsiae 1936, 4.6.71-72 (a továbbiakban Bonfini), 
magyar Bonfini, 845.
218 Bonfini, 4.6.57-58, magyar Bonfini, 843.
219 uo.
220 Oratione, 4—5.
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halhatatlanságunkért ragadunk 
fegyvert.)

„...sin’hora habbiamo presi molti 
forti,et Castelli... che tanto a Női 
rendono
utile; quanto alia Christianitá sicurezza: 
questa, et altre (come sapete) ragioni, ci 
vá somministrando la gloria di Dió, 
l’honor, l’utile, et interessé nostro. 
(Eddig sok várat és erődöt foglaltunk 
el, amely nemcsak a mi érdekeinket, 
hanem a kereszténység biztonságát is 
szolgálja: mindezek (mint tudjátok) 
nemcsak Isten dicsőségét, hanem 
becsületünket, javunkat és érdekeinket 
szolgálják.)

’5 221

„...pugnate, cum signum dabitur, si fieri 
potest, quando res ita postulat, 
maioribus, quam unquam antes, viribus 
et animo multo maiori”222 
(Ha a jel felhangzik, harcoljatok, 
mégpedig, ha lehetséges, nagyobb 
erővel, mint bármikor ezelőtt, nagyobb 
bátorsággal, mert a helyzet ezt 
követeli.)

„Et quantoqunque si sia sparso il grido, 
ehe contro di női si vádi ingrossando un 
formidabile essercito: ció son sicuro 
non vi renderá spavento, né ut potrá 
arrecchare codardia alcuna...
(És bár felhangzik a kiáltás, amelyet az 
ellenünk vonuló hatalmas ellenség 
hallat, én biztos vagyok abban, hogy 
nem tölt el benneteket a félelem.)

55223

1595 októberében nemcsak a szituáció, hanem a hely is nagyon hasonló. Bő 
száz évvel korábban ugyanis itt a kenyérmezei győztes is megfordult. О emeltetett 
1476-ban Tergovistében egy erődítményt havasalföldi hadjárata idején.224 Az elődök 
által megszentelt helyen áll tehát az utód, az erdélyi fejedelem. Feltevésünket 
közvetve egy német nyelvű Zeitung is megerősítheti, amely ha Báthory Istvánt nem is 
említi, de visszaad valamit abból a hangulatból, amely Zsigmondot és seregét 
tölthette el Havasalföldön. Simbliu elfoglalása után értékes zsákmányra akadtak az 
erdélyi sereg katonái: „... vil grobes Geschitz gefunden, so vor disem Khönig 
Ludwigs inn Ungern und Johannis Huniadis, khönigs Mathiae Vatters, seeligster, 

(sok nagy ágyút is találtak, amelyek Lajos magyar király, és Mátyás»225gewesen.
apjának a nemeslelkű Hunyadi Jánosnak a birtokában voltak). Egy avviso hasonlóról 
számol be: „... trovó parecchi pezzi di artiglieria, li quali erano stati parte di

221 Or at ioné, 5.
222 Bonfini, 4.6.70, magyar Bonfini, 844-845.
22j Or at ioné, 4.
224 Balogh Jolán, Mátyás király és a művészet, Bp., 1985, 194.
223 Hurmuzaki XII, 204.
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Giovanni Huniadé Ré(!) d’Ungheria, et parte deH’Imperatore Ferdinando.”226 (...talált 
néhány ágyút, amelyek Hunyadi János magyar király és Ferdinánd császár birtokában 
voltak.)

A lelki megtisztulás ellenére szorongató napok ezek. Erről árulkodik Visconti 
pápai nuncius október 8.-án a tergovistei táborban kelt levele, aki bevallja, hogy az 
ütközet előtti napokban kétségek közt hánykódva a Makkabeusok könyvét olvasgatja: 
„Ma io pongo ogni speranza nell'aiuto di Dió. Et sí come hóra corre nell’ufficio 
l’historia de’Macabei, cosí spero ehe Sua Divina Maestá dará a női la forza ehe diede 
a loro, acció in poco numero confondiamo tanta moltitudine de’nemici.”(De én 
minden reményemet Isten segítségébe helyezem. És mivel ennek az órának a 
kötelező olvasmánya a Makkabeusok története úgy én is remélem, hogy Isten 
Őfelsége olyan erőt ad nekünk, amivel bár kevesen vagyunk, de megfutamítjuk az 
ellenség hatalmas seregét.)227 Igazi csatára azonban nem kerül sor. Nem sokkal az 
ütközetre való felkészülés után két szökött rab érkezik a táborba, akik hírül adják, 
hogy Szinán pasa megrettenvén az erdélyi sereg nagyságától, sietve szedte a 
sátorfáját és Bukarest felé vonult vissza. Csak Tergovistében hagyott nem túl 
nagyszámú helyőrséget, amelynek ellenállását október 18-án törték meg, elfoglalván 
az erődöt.

A törökök megrettenése és csata nélkül való elvonulása a harmadik égi jel, 
amelynek révén Isten beleavatkozott az emberi történelembe. Báthory Zsigmond és 
környezete legalábbis így értelmezi a történteket, amint azt Baranyai Decsinél 
olvashatjuk: „Mihelyt jelentették neki, hogy Tirgovistét elfoglalták, roppant 
örömében azonnal leugrott lováról, a többieket is leszállította, és letérdelve a puszta 
földre, forró hálát adott a mindenható jó Istennek, bizony oly áhítattal és hévvel, hogy 
amikor az imát befejezve fölkelt a földről és lovára ült, csak akkor vette észre, hogy 
sisakját a földön felejtette, aztán a körülállók nyújtották oda neki, úgy tette a fejére. 
Mily szép példa lehet a késő utókornak, nemcsak a mi seregeinknek, hanem az egész 
földkerekségnek, amikor az ifjú uralkodó és a sok vezér aranytól, vastól tündöklő 
teljes fegyverzetben térdepel a táborban, együtt imádkozik a jámborokkal, és a 
barbárok fölött aratott győzelem szerzőjének Istent vallja! így kell szent háborút 
szentségesen viselni; nem a kurvák tömegével kell, mint egyes nemzeteknél 
tapasztaljuk, a török legyőzésére indulni!”228 Illésházy István hasonlóképpen ír: „Az 
erdélyi fejedelem, mind Tergovicsa alatt, mind Bukarest alatt látván, hogy az török 
tábor elment előtte, lováról leszállván, az egész tábor előtt térdre leesett, (felszóval 
hálát ada az) úristennek, hogy nem ő előtte futnak az ő ellenségei, hanem az istennek 
színe előtt. »229

A források egyértelműen vallanak Zsigmond vitézségéről, személyes 
példamutatásáról, amelyet Szinán megfutása után Tergoviste ostrománál volt alkalma 
gyakorolni. Pellérdi Péter fejedelmi számvevő a hadjáratról készült tudósításában a 
következőket írja: „18. nap Octob. bizonyába lötetni kezde Vrunk mindenut ö maga 
ielen leuen az sanezban forgodott, rettenet élni kin mind az egez had chudalkozot 
mely nagy bátorsággá! ö felsege mindeneket biztatót azt latvan vg teczik meg az tűz

226 Hurmuzaki III/2, 495.
227 Nunciusok, 115.
228 Baranyai Decsi, 271-272.
229 Illésházy, 25.
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vizis mind chak semminek techik vala az embereknek az ö felsege gyönörüseges 
vigaztalasit bátorító zauait haluan, az loues egy arant meg nem szűnt, mind kiuül es 
mind belől... néha vgy talaltak lőni az sanczba az varból, hogy chak az suege felet 
ment el, es halata hogy valaki le Bukkant az löues élőt, megh igen meg Pirongatta ez 
világon minden chodallya Bátorságát.”230 Személyes példamutatását a jezsuita 
források is megerősítik: „Itaque, sicut seribit Illustrissimus Nuntius, poterit 
Serenissimus cum Dei adiutorio dicere: Veni, vidi, vici; sit nomen Dei benedictum. 
Serenissimus vigilantissimus dicitur in exercitu, atque idcirco milites omnes 
admodum esse cum Sua Serenitate contentos, cum videant se habere Principem 
strenuum militem.” (Isten segítségével azt mondhatja a fejedelem: »Jöttem, láttam, 
győztem.« Minden katona felnéz rá, csodálják vitézségét, mert úgy viselkedik, mint 
egy tapasztalt hadvezér).231 Az utolsó csapást a Dunán való átkelés közben 
Gyurgyevónál mérik a törökre. Evvel a győzelemmel válik teljessé az a hadjárat, 
amely valójában a miles strenuus diadalmenete, amely egyéni devóciója, nagy 
királyainkhoz hasonlítható életszentsége, és őseihez méltó vitézsége révén vált 
lehetővé. Pellérdi Péter szavai elárulják a fejedelem érzéseit: „... ezt haluan Vrunk 
Istennek halat ada rula hadaual egyut, hogy illyen világ bíró feiedelemnek ereie es feo 
vezere igy futott el eleotte...

A hadjárat kapcsán a jezsuita levelek és a pápai udvarba küldött jelentések két 
ószövetségi király alakját állítják az előtérbe Zsigmond tetteivel kapcsolatban, Dávid 
királyt és Júdás Makkabeust. Az alakjukhoz fűződő tettek különösen gazdag 
példatárai Isten kiválasztottjainak a pogányokkal szemben tanúsított vitézségéről és 
állhatatosságáról. Ez mutatkozik meg a diadalmas hadjáratról beszámoló levelekben, 
jelentésekben is, amelyek új Dávidként és Júdás Makkabeusként aposztrofálják a 
fejedelmet, mint például Marcellus Pollarde jezsuita: „En iterum optima nova ex 
Transylvania: Machabaeus ille et David, qui gerit praelia Domini, profligavit tandem 
Antiochum et Goliath superbissimum...”233 (Igen jó hírek érkeztek Erdélyből: 
Makakbeus és Dávid, aki az Úr háborúját vívta, megfutamította a gőgős Antiochust 
és Góliátot). December 11-i levelében hasonlóképpen számol be Acquavivának: „Iám 
Machabeus ille victor revertitur domum cum ingenti spolio et praeda.”234 (A győztes 
Makkabeus hatalmas zsákmánnyal tért haza) Egy december 6-i awiso szerint, amikor 
a nuncius levelét felolvasták a pápának, az a következőt mondta: „...la quale lettera 
fomita di leggere disse Sua Santitá di volere in ogni modo soccorrere a i bisogni di 
tanto valoroso Prencipe, poi che si vedeva, che Dio l’haveva eletto per suo 
Campione, et Duce.”235(...amely levelet, miután Őszentsége elolvasta, azt mondta,

„232

230 Pellérdi, A3v-A4r, Blv-B2r. „Es ist aber ermelter fiierst in allen Schantzen vnnd bey disen 
Victorien allen selbst persoenlich gewesen da er seinen Kriegsleuten dapffer und männlich 
zugesprochen... So wirdt er auch beriembt daser jnn allen Schanzen selbst gewesen, diser Vistori auch 
persönlich beggewont; und jnn disen beeden Fleckhen und Vestungen die starckheste Türggen 
befunden, die für halbe Riesen zue halten gewest;” Samuel Dilbaum, Bericht und kurtze Erzehlung 
dess heroischen gemuets..., Augsburg, 1596, f4r, (a továbbiakban Dilbaum).
231 MAH IV, 16.
232 Pellérdi, A4v.
233 MAH IV, 171.
234 MAH IV, 174.
235 Ms 469, 209.
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hogy minden módon meg kell segíteni ezt a vitéz fejedelmet, mivel látszik, hogy 
Isten őt választotta bajnokául és hadvezéréül)

A pápa ennek értelmében először spirituális segítséget küld: már idézett 
január 20-i levelében a defensor fidei december 24—én este megszentelt aranykardját 
küldi Zsigmondnak apostoli áldása kíséretében: consuevit summus pontifex in
nocte nativitatis eiusdem Domini et salvatoris nostri Jesu Christi, cuius ipse in terris 
gerit vicarium, ensem benedicere ritu solemni et sacris ac mysticis ceremoniis 
adhibitis quern una cum pileo...ad christianum aliquem regem, dono mittit, aut 
magnum principem catholicae fidei defensore et fortitudine praestantem.”236 (A pápák 
szokása, hogy az Úr és megváltónk Jézus Krisztus születésének éjszakáján 
ünnepélyes ceremóniával megáldott kardot és egy süveget küldjenek azoknak a 
királyoknak vagy fejedelmeknek, akik 
megerősítésében érdemeket szereztek.) A kardot és süveget Gyulafehérvárra az új 
nuncius Ludovico Agniuscola vitte, akit természetesen instrukciókkal is ellátott a 
pápa. Ebben olvashatjuk, hogy a kard megáldása ótestamentumi locusra megy vissza: 
„Che questa ceremónia di benedire farmi, et mandarle a'prencipi christiani é antica 
nella Chiesa di Dió, et figurata anco nel vecchio testamento”,237 (A fegyverek 
megáldása és keresztény uralkodóknak való elküldése régi szokása az egyháznak és 
az Ótestamentumi időkre megy vissza.) amelynek, mint az a pápa január 20.-án írt 
leveléből kiderül, keresztény értelmezése a miles christianusnak adott spirituális 
segítség. Maga az ótestamentumi hely Judás Makkabeus álmára vonatkozik: „Aztán 
megjelent Judásnak - ugyanilyen tartásban - egy ősz hajú, pompás külsejű férfi - 
csodálatos méltóság övezte. Oniász megszólalt és azt mondta: »Testvéreinknek ez a 
barátja Jeremiás, Isten prófétája. Sokat imádkozik a népért és az egész szent városért. 
Vedd Isten ajándékát, a szent kardot! Megsemmisíted vele az ellenséget .” Ily módon 
ismétli meg most a pápa azt az áldást, amelyet Visconti adott a csatamezőn.

A havasalföldi hadjárat egyszerre adott alkalmat Zsigmondnak arra, hogy 
harcát a miles christianusnak az Antikrisztus erőivel folytatott harcaként állítsa be és 
arra, hogy kidomborítsa az elődei és a közte meglévő történet és virtusbeli 
kontinuitást. Az előbbit mutatja az a rituálé (gyónás, áldozás, ima), amelyet Ladó és 
Visconti celebrál és amely egy meglévő és a keresztes háborúk időszakára 
visszanyúló gyakorlaton alapszik. Ennek jellemző klasszikus bibliai helye az 
Oratione által idézett „Horsú, armato l’animo di saldo usbergo” félmondat, amely 
Pál apostolnak az Efézusbelieknek írott levelére utal: „Ezért öltsétek fel az Istennek 
teljes fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve 
megtarthassátok állásaitokat. így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság 
övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek 
a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel

a katolikus hit védelmében és

236 Nunciusok, 409. XIII. Gergely az oroszországi sikerek hatására ugyanilyen kardot küldött tizenhét 
évvel korábban a nagy elődnek Báthory Istvánnak: „Mittimus Maiestati tuae per dilectum filium 
Paulum Uchanskium, oratorem tuum, ensem et pileum, quibus benediximus vetere Jesu Christi, 
oramus autem divinam bonitatem, út tuam Maiestatem perpetuo tueatur teque maiore in dies vivente, 
Ecclesiam suam gaudio et foelicitate hostes moerore augeat tuaque praesenti charitate atque opera 
utatur, ad sui nominis glóriám sanctaeque Ecclesiae suae amplitudinem.” Báthory levelezés II, 139.
237 Nunciusok, 172.
238 2Makk. 15,13-16.

Nunciusok, 121.239

71



elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és 
ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát, 
monogramm, amelyet a fejedelem Keppeler metszetén visel a szívén, Rimay már 
idézett verse, amely eredetileg a pii ducis pium votum címet viselte: „Te légy hitem 
célja, testemnek páncélja, s szablyám éli acélja 
történik utalás VIII. Kelemen 1596 január 20-i levelében is, amelyet a havasalföldi 
győzelem után írt a fejedelemnek, további harcra buzdítva: „Accipe igitur de manu 
nostra hunc ensem, et pileum, ut contra inimicos verae fidei, et perpetuos nominis 
christiani oppugnatores Turcas firmiter manus tua, et exaltetur dextera tua, et spiritus 
sancti coelesti praesidio, veluti galea salutis munitum caput tuum, et horribilis illis 
sis et formidolosus...”242 (Fogadd most tehát kezünkből ezt a kardot és ezt a süveget, 
hogy a Szentlélek égi ereje emelje erős jobbodat és az üdvösség sisakja védje fejedet, 
ami által félelmetes és rettegést keltő leszel az igaz hit és a keresztény név örök 
ellenségei, a török szemében.)

A dicső törökverő elődök és a Zsigmond közt meglévő kontinuitást a 
kenyérmezei harccal való sugallt párhuzam mellett Szent Zsigmond napjának nagy 
pompával való megünneplése által hangsúlyozta. Ebből a nézőpontból a hadjárat 
csúcspontja a letérdeplés, amely az említett kettős küzdelmet egyszerre fejezi ki. A 
térdeplő fejedelem az a lovag, aki a csatamezőn tölti be hivatását, a keresztények 
felszabadítását. Fikció és valóság ebben a pontban egyesül.

A forrásaink elárulják, hogy régóta készült erre az alkalomra. A Josephus 
Trausch által összeállított Chronicon egy 1590-es bejegyzése érdekesen vall erről:

55240 Ezt idézi az IHS

„241 A Pálnál említett kardra és sisakra

„1590. Fuere etiam 2. ecclypses circa illa tempóra, altera solis, altera lunae, utramque 
Serenissimus Princeps per specillum perelegantissimum conspiciens, quid 
significaret, ab adstantibus sibi Doctoribus, Francisco Hunyadino, et Marco 
Sqvarcialupo, quaerit, qui dum respondent: minari ecclypses istas interitum Turcis, 
idque futurum a quodam sub polo nostro etc. etc. Ibi gestabundus Princeps dixit: о 
utinam ego essem, per quern humiliaret Deus Turcam.
(1590. A második ellipszis idején ugyanabban az időben. Két napot és holdat lehetett 
látni, amelyet a fejedelem egy elegáns kis látcső segítségével kíváncsian figyelt és 
kíséretéhez, Marcello Squarcialupihoz és Hunyadi Ferenchez fordulva megkérdezte 
vajon mit jelent mindez, akik azt válaszolták, hogy az ellipszisek a törököt 
pusztulással fenyegetik, amely a mi csillagzatunk alatt fog bekövetkezni stb. stb. 
Amire a fejedelem azt válaszolta: ó bárcsak én lennék az, aki által Isten porba sújtja a 
törököt.)

„243

A havasalföldi győzelem hírére működésbe lépett a pápai propaganda gépezet 
is. A hadjáratról való beszámolókon, a szentelt kardok és süvegek küldésén, a 
fejedelemnek ajánlott orációk íratásán túl awisók útján is megpróbálta népszerűsíteni

Ef. 6.13-17. A 3-9. fejezetben Baden a szükséges fegyverzettel éppen a Szent Pál hely alapján 
fegyverzi föl a keresztény lovagot.
241 Rimay, 27.
242 Nunciusok, 410.
243 Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum sive Annales Hungarici..., I—II, ed. Josephus Trausch, 
Coronae 1847,1, 83/196. jegyzet, (a továbbiakban Chronicon).
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az erdélyi ügyet, hogy az egyszerű hívőket ill. a nem túlságosan aktív itáliai 
fejedelmeket további, elsősorban anyagi áldozatokra bírja. A ránk maradt awisók 
többszáz oldalnyi anyagot tesznek ki, ennek bemutatására itt nem is vállalkozhatunk, 
csupán egyet emelünk ki, amely véleményünk szerint kitűnően mutatja a Vatikánt 
mozgató szándékokat és okokat.

Egy Rómában megjelent kelet nélküli awiso a győzelem kapcsán a 
következőket tartja fontosnak hangsúlyozni:

„Fra li Prencipi piú degni di gloria che hoggidi regnano, si puó numerare Sigismondo 
Battori Prencipe di Transiluania, il quale havendo hereditato da Stefano suo zio giá 
Ré di Pollonia, non solo il detto stato di Transilvania, ma la pietá Christiana, la 
prudenza, il vigor dell’animo, et il valor militare, ha mosse animosamente l’armi 
contra il tiranno de’Turchi, non potendolo da ció ritrarre ne la renitenza de suoi piu 
intimi, ne le persuasioni, о violenza dei piu grandi del suo stato, ne la potenza del 
nemico, contra il quale si é mosso... La pietá poi Christiana di questo Prencipe si é 
potuta chiaramente conoscere, non solo nell’haver mosse Farmi per semplice zelo, 
ma anco nell’haversi fatto assolvere nella diéta tenuta ultimamente in alba Giulia dal 
giuramento per lui prestato, quando fu assonto al Dominio, di non innovare cosa 
alcuna intomo alia religione, et quello ehe e di maggior importanza, nell’haver 
richiamati li religiosi et particolarmente i padri de Giesú, cacciati otto anni fa di quel 
Regno per la potenza degli heretici, con facoltá di poter predicare publicamente la 
nostra santa Religione cattolica per tutto il detto Regno, la qual attione é tanto piú 
mirabile, quanto é fatta da esso in tempo ehe (humanamente discorrendo) manco si 
poteva sperare, si per essere tuttavia la maggior parte della nobiltá et popolo 
transilvano heretico, et si per haver Sua Altezza. piú bisogno ehe mai habbia hauuto 
dell’aiuto, et assistenza di quelli.
(A dicsőségre leginkább méltó fejedelmek közé sorolhatjuk Báthory Zsigmondot, 
Erdély fejedelmét, aki Erdélyt nagybátyjától, István lengyel királytól nemcsak az 
országot örökölte, hanem a keresztény jámborságot is, a bölcsességet, a lelkierőt, a 
katonai erényeket, amelyek fegyvereit bátran fordították a török zsarnoksága ellen. 
Ebben nem tudta megakadályozni sem tanácsosainak ellenszegülése, sem az ország 
nagyjainak erőszakossága, sem az ellenség hatalma... Ennek a fejedelemnek a 
jámborsága világosan nemcsak a háború folytatása iránti őszinte vágyában 
mutatkozik meg, hanem annak az eskünek a legutóbbi gyulafehérvári országgyűlésen 
való visszavonásában, amelyet akkor tett, amikor a hatalomra került, és amelyben azt 
ígérte, hogy a vallás ügyében nem tesz semmit. De ami még sokkal fontosabb, hogy 
visszahívta a katolikusokat, kiváltképpen a jezsuitákat, akiket nyolc évvel ezelőtt az 
eretnekek követelésére kiűzött, és lehetőséget adott nekik, hogy a mi szent katolikus 
vallásunkat szerte az országban terjesszék, amely csodálatra méltó dolog, mivel ezt 
akkor tette, amikor (magyarán szólva) szinte az egész erdélyi nemesség és nép 
eretnek és amikor Őfelségének, jobban mint valaha, szüksége van segítségükre és 
támogatásukra.)

»244

244 Hurmuzaki III/2, 495.
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Ez a segítség a továbbiakban csupán lelki és anyagi támogatásra szorítkozott. 
Ahogy egyre inkább csökkent a reménye a török hamarosan bekövetkező kiűzésének, 
és ahogy ezzel párhuzamosan súlyosbodott Erdély és a fejedelem helyzete, úgy vált 
egyre hangosabbá és intenzívebbé az a propaganda, amely a fikció és a valóság 
között immár egyre mélyülő szakadékot próbálta egyre kétségbeesettebben áthidalni.

Az értekezés további fejezeteiben arra keresünk választ, hogy a gyulafehérvári 
propaganda hogyan próbálta a fenti négy fejezetben tárgyalt eszmetörténeti áramlatok 
mentén Erdély mozgásterét János Zsigmond és Báthory István időszakához képest 
megnövelni és ugyanakkor legitimálni az új dinasztia hatalmát mind a bel- mind a 
külföld felé: ennek feltárásához azokat a propaganda nyomtatványokat használjuk 
fel, amelyek Erdélyben és Magyarországon jelentek meg az 1591 és 1598 közti 
időszakban. Az elemzendő nyomtatványok kapcsán arra is választ próbálunk kapni, 
hogy a gyulafehérvári udvar propagandisztikus törekvéseinek hátterében milyen 
személyek, illetve mögöttük milyen politikai érdekcsoportok végül pedig milyen 
aspirációk húzódnak meg.
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Propaganda Báthory Zsigmond szolgálatában

Egy szász humanista, Georgius Deidrich Gyulafehérvár és Nagyszeben 
szolgálatában

A Báthory Zsigmondnak illetve a Báthory családnak ajánlott nyomtatványok 
között van egy olyan forráscsoport, amelyre a szakirodalom eddig alig fordított 
figyelmet. Regisztrálta e kiadványok létezését, de kísérletet sem tett ezek 
elhelyezésére és jelentőségük felmérésére a 90-es évek erdélyi politikájában és a 
fejedelmi udvarban kibontakozó propagandában. Ez a forráscsoport egészen jól körül 
határolhatóan kötődik egy politikai csoportosuláshoz, úgy is mondhatnánk egy 
erdélyi nációhoz, a szászokhoz. A továbbiakban ezeket a nyomtatványokat vesszük 
vizsgálat alá; nem célunk, hogy minden részletkérdésre kiterjedő, minden forrást 
felölelő áttekintést adjunk, csupán arra teszünk kísérletet, hogy bemutassuk, hogyan 
csapódnak le a hosszú háború előestéjén az erdélyi politika aktuális és feszítő 
problémái a korabeli szász- és fejedelempárti propaganda nyomtatványokban. Az 
események, illetve azok hátterének felvázolásában elsősorban a már idézett 
Chronicon feljegyzéseire, Szamosközy történeti maradványaira, a jezsuita forrásokra 
és a Szilágyi Sándor által összeállított Erdélyi Országgyűlési Emlékek forrásaira 
hagyatkozunk.

Mint az ismeretes az 1588-as medgyesi végzések, amelyek a jezsuita rend 
kitiltását eredményezték Erdélyből, rendi nyomásra születtek meg a három nemzet 
összefogásának ritka példájaként. Ezt az összefogást azonban a közös veszélyérzet 
hívta életre és miután a veszélyt sikerült elhárítani, a mélyben meghúzódó ellentétek 
ismét a felszínre törtek. A szászok előtt álló dilemmát még a medgyesi 
országgyűlésen a szász univerzitást képviselő szebeni királybíró Huet Albert245 
fogalmazta meg a legtömörebben:

„Nun ist sehr und hoch von Nöthen rieffer Ratschlag was in diesen Sachen zu thun 
sei, .und an welche Parthei gibt für, dass, wo sich die Teutsche Nation zu ihnen

245 Huet Albert I. Ferdinánd majd II. Miksa szolgálatában állt és valószínűleg Bécsben is tanult. Innen 
került Báthory István szolgálatába 1574-ben és lett később királybíró. Zsigmondot elkísérte a 
havasalföldi hadjáratba, amelyet a fejedelem évdíjjal is honorált. Később a gyakori 
fejedelemváltozások ideje alatt egyértelműen Habsburg párti, szemben az erdélyi érdekeket inkább 
szem előtt tartó brassóiakkal. Kapcsolatot tartott olasz, francia és német humanistákkal (Bongars, 
Pigafetta, Herberstein), de számunkra elsősorban Szamosközyvel fenntartott jó viszonya az érdekes. 
Szebenben erőfeszítéseket tett a gimnázium főiskolai rangra emelése érdekében, és nevéhez fűződik a 
Kapellenbibliothek állományának gazdagítása is. Korabeli magyarországi fogalmak szerint igen szép 
magánkönyvtára volt. V.ö. Gustav Gündisch, Der Bibliothek Albert Huets (1537—1607), in 
Korrespondenzblatt des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde 4 (1974), 32-52, életéről 
Georg Teutsch, Geschichte der Siebenbürger Sachsen für ... das Sachs iche Volk, I—II, Leipzig, 1874, 
I, 95, 97, de a legrészletesebb Henrich, im.
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gehalten würde in der Jesuitischen Sache, sie die Jesuiten nicht zu verweisen, so 
würde es uns Teutschen gut gehen, wo aber nicht, so würde es übel ausgehen in 
künstigen Zeiten, und sollen auch ansehen unsere Privilegien, so der König in Polen 
confirmet hat: geben auch für, dass die Landschaft auf unsere zehenden trachten 
würde. Die Gegenparthei aber, so mit der Landschaft vest halt, gibt für viel mehr und 
grösser Unglück gewarten zu sein nicht allein auf den Adel, sondern auch auf uns 
Teutschen, dass der Jesuiten Anhang in kurzer Zeit überhand nehmen soll, und auch 
über unsere Mauren steigen soll, und viel anderes Prophezenen sie heimlich, welches 
wir nicht können wissen, was darhinter ist: Es ist zu Arbegen von denen Rathheren 
geredet worden, dass wo man wieder den Fürsten sein würde, so solle ein jeder Gast 
zu Medjesh seinen wirth umbringen, und denen Priestern solle man den Zehenden 
nehmen... Die Jesuitische Parthei in F.G. Nahmen wolte uns gerne zu sich vom 
Lande abziehen, die Landschaft aber will sich sammt uns ganz behalten, und ehe sich 
die Jesuitische Parthei darin bewilliget, die Religions Sache hinein zu schicken, so 
will sie ehe heut öffentlich protestieren, und vom Lande abfallen.
(A jezsuiták ügyében meg kell fontolni, hogy a német nemzet mit tegyen, melyik 
párthoz csatlakozzon, a jezsuitákhoz, vagy az ellenpárthoz? Nekünk németeknek az 
elkövetkezendő időben úgy kell eljárnunk, hogy meg tudjuk őrizni kiváltságainkat, 
amelyeket a lengyel király is megerősített, mivel az országgyűlés a tizedet el akarja 
venni tőlünk. Az ellenpárt szerint, akiket az országgyűlés támogat, a jezsuiták 
híveinek megerősödése nemcsak a nemességet, hanem minket németeket is fenyeget, 
mivel rövid időn belül uralmuk alá hajtanának és sok mást is tennének tudtunk 
nélkül, titokban. A tanácsurak sok rosszat terjesztenek rólunk, hogy a fejedelem ellen 
lennénk, és hogy minden Medgyesen lévő vendégnek meg kellene ölnie házigazdáját 
és papjaiktól el kellene venni a tizedet... A jezsuita párt Őfelsége nevében a maga 
oldalára szeretne állítani minket, az országgyűlés azonban ezt megakadályozandó a 
vallás kérdését fogja elővenni, amelynek ügyében ma nyilvánosan is protestálni 
akarnak, követelvén a [jezsuiták] kiűzését.)

»246

A szászok végül a másik két nemzet pártjára álltak, amelynek legfőbb oka az 
volt, hogy István király 1583-as adománylevelében a rend kolozsvári iskolája 
számára többek közt a szász dézsma negyedét adományozta,247 amely jövedelemről a 
jezsuiták a király halála után sem mondtak le, amint arra a fenti idézet is utal. A 
medgyesi országgyűlés után nem sokkal felbomlott ez a jezsuiták ellen 
összekovácsolódott egység. A szászok és a másik két nemzet közti feszültségek 
megnövekedéséről a Chronicon ad hírt. 
fehérvári országgyűlés a mi szempontunkból két fontos kérdésben hozott döntést. 
Első helyen a vallás kérdésével foglalkozott, amennyiben kimondta, hogy katolikus 
papot csak a fejedelmi udvarban, Kolozsmonostoron, Hadadon, Szászhermányban és 
Fogarason szabad tartani. A többi helyen tilos a katolikus vallás gyakorlása. Szilágyi

248 Az 1591 novemberében összehívott

246 Anton Kurz, Nachlese aus dem Felde der ungarischen und siebenbürgischen Geschichte, 
Kronstadt, 1840, 127-128. Itt mondok köszönetét Ötvös Péternek a szövegrészlet értelmezésében 
nyújtott segítségéért.
247 Henrich, 89.
248 A krónika keletkezéstörténetéhez v.ö. Bartoniek Emma, Fejezetek a XVI.-XVII. századi 
magyarországi történetírás történetéből, Bp., 1975, 170-176, (a továbbiakban Bartoniek).
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megjegyzi, hogy ez látszólag a medgyesi végzések szigorítását jelenti, valójában 
annak a ténynek kényszerű elfogadása, hogy Zsigmond még 1590-ben visszahívta a 
jezsuitákat, először Ladó Bálintot, majd a később oly fontos szerepet játszó Alphonso 
Carrillot. A másik fejedelmi proporció az udvartartás költségeinek fedezése 
érdekében született, mivel a rendek a szász papok dézsmájának, ill. a quartának a 
visszavételét kérték. A szövegből ugyanis kiderül, hogy az udvartartásra fordított 
dézsma negyedet a fejedelem eladományozta.249 A szász dézsma ügye, illetve az a 
körüli visszaélésekkel már egy 1591 június 20.—i fejedelmi rendelet is foglalkozott, 
amelyet éppen a visszaélések megszüntetése céljából adtak ki.250 Ez az ügy még a 
következő évben is foglalkoztatta az országgyűlést, amely a szászok adóját a törökkel 
szemben fennálló adótartozás kiegyenlítésére akarta fölhasználni, pontosabban a 
portával szemben még 1589-ből fennálló adótartozását komolyabb adóemelés nélkül, 
és az összegnek szászokra való áthárításával próbálta megúszni. A szászok ebben 
teljes joggal kiváltságaik megsértését látták, amely ellen élesen és eredményesen 
tiltakoztak is.251

A szászokat érintő ügyet egészen más nézőpontból tárgyalja a fentebb idézett 
Chronicon. Ez nyilván szász szemmel nézi az eseményeket, feltár azonban olyan 
momentumokat is, amelyekről a többi forrás hallgat. A krónika szerint már az 1590 
novemberében megtartott és az EOE által nem regisztrált országgyűlésen a magyar és 
a székely nemzet egy olyan határozatot hozott, amelynek éle a szászok ellen irányult, 
döntött ugyanis a szász papok dézsma negyedének elvételéről. A szász krónika adatát 
alátámasztani látszik Bethlen Farkas is, aki 1590 szeptemberében tud egy általános 
gyűlésről, amely határozatot hozott a fejedelmi udvartartás költségeihez való 
hozzájárulásról 252 A rendelkezésünkre álló adatok híján nem tudjuk megnyugtatóan 
tisztázni az EOE forrásaival kapcsolatos ellentmondást, hajiunk azonban arra, hogy 
ebben az esetben a Chroniconnak adjunk igazat. A krónika ugyanis egészen 
egyértelműen beszél az 1590-es évről, napra pontosan november 3-ra téve az 
ominózus vitát:

„Nóta: Hoc anno, in comitiis generalibus, ad diem 3. novembris celebratis, rés mirae 
et novae, a duobus nationibus, nobilibus nimirum et siculis, tractatae sunt, in 
praejudicium et derogamen nationibus saxonicae, quo nimirum una decimarum, 1. 
Pars, saxonibus pastoribus, absque arendae solutione, subtrahatur, et in communes 
regni necessitates impendatur; quo fine etiam suos delegatos, insciis saxonibus, ad 
Illustrissimum Principem expediverunt, ut praedictum decimarum quartam partem, 
quasi consentibus saxonibus obtulerunt. Verum illáé machinationes omnes, prudentia 
et industria Domini Alberti Hutteri, regni judicis cibiniensis, quod Serenissimum

249 EOE III, 280. A szászok quartájának elvétele a fejedelmi udvartartás céljaira nem volt ismeretlen. 
Már 1580-ban ugyanezt próbálták meg saját adóterheik emelésének elkerülésével a magyar és székely 
rendek, amelynek végrehajtását akkor is sikerrel akadályozta meg Huet. EOE III, 34-35, 149-151.

A szeptemberi fehérvári országgyűlés első pontja szerint a rendek kötelezik magukat, hogy 
továbbra is folyósítják a pénzt a váradi építkezésekre. Erre mindhárom nemzet ötven fillért szavazott 
meg. EOE III, 274, 374.
231 EOE III, 281, 379-382, 391. Chronicon I, 85, EOE III, 400.
252 Bethlen III, 7.
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Principem ex fundamento de iis erudiret, repressae ac in fumum abiere ac scintillas.”
253

(Megjegyzés: Ez év november З.-i országgyűlésen a két nemzet, a nemesi és a 
székely szokatlan és új dolgot határozott el a szász nemzet kárára és sérelmére, a 
dézsma egy részét ugyanis, amely a szász lelkipásztorokat illette, állítólag a közjó 
érdekében mindenféle kárpótlás nélkül el akarták venni, ezért a szászok tudta nélkül 
küldötteket menesztettek Őfenségéhez, hogy a mondott dézsma negyed részét, 
mintha a szászok beleegyezését bírták volna, megkapják. Ezeknek a 
mesterkedéseknek azonban Hutter Albert szebeni királybíró bölcsessége és ügyessége 
jóvoltából, aki a fejedelmet töviről-hegyire fölvilágosította, sikerült teljes mértékben 
elejét venni.)

E siker azonban csak átmeneti lehetett, mivel a következő 1591-es évnél 
megjegyzi, hogy a szászok elleni machinációk elhárítása és megszüntetése céljából 
Huet királybíró orációt tartott június 10-én a fejedelem és a tanácsurak előtt. Lássuk 
most a szóban forgó szövegrészt: „Ad retundendas nonnullorum Hungarorum 
contumelias, calumnias et cavillationes, in saxones sparsas, spectabilis dominus 
Albertus Hutterus habuit orationem elegantissimam Alba Juliae die 10 Junii coram 
Principe Sigismundo Stephano Botskai, Stephano Bathoreo, Wolfgango 
Kovacshotzki, Petri literati, Stephano Jósika, Stephano Bodoni, et Johanne 
Kémény
rágalmaknak, és gúnyolódásoknak, amelyeket néhány magyar a szászokra szórt, 
nagyszerű beszédet tartott Gyulafehérváron június 10-én Zsigmond fejedelem, 
Bocskai István, Báthory István, Kovacsóczy Farkas, Péter deák, Jósika István, 
Bodoni István és Kemény János előtt) A II. kötet közli ezt az elegantissima oratiót, 
amelyről az alábbiakban részletesen is szólunk majd. Az oráció hatására készülhetett 
a fentebb említett 1591 június 20—i fejedelmi rendelet is, amely egyébként teljes 
egészében a dézsma körüli visszaélések megszüntetéséről szól. Logikusnak tűnik 
annak feltételezése, hogy az orációt egy olyan sérelem váltotta ki, amely a szászokat 
érte, ez tehát közvetve szintén a Chronicon 1590-re vonatkozó adatát igazolja. A 
szászok privilégiumai ellen folyó hadjárat fölveti annak gyanúját, hogy az anyagi 
természetű viták, viszályok mögött valójában politikai nézetkülönbségek húzódtak 
meg, amelyeket nem lehet az udvarban dúló és Erdély jövőbeli helyzetét, politikai 
orientációját érintő harcoktól függetleníteni. E feltételezések alátámasztására újabb, 
nem igazán ismert, illetve már régóta ismert és kiadott, de eddig kellően figyelembe 
nem-vett forráscsoportokat veszünk vizsgálat alá.

Huet Albert 1590-ben, tehát néhány hónappal Leleszi és Ladó kényszerű 
távozása után egy rendkívül érdekes levelet ír a fejedelemnek. A levél kitartásra és a 
katolikus hitben való megmaradásra buzdítja a fejedelmet a dávidistákkal és az

„254 (A tekintetes Hutter Albert, hogy elejét vegye azoknak a szitkoknak,

253 Chronicon I, 85. A dolog - hogy t.i. Szilágyi nem tud egy országgyűlésről - már csak azért is 
meglepő, mert a szövegből kiderül, hogy nem részleges, hanem általános gyűlést tartottak, amelyen az 
erdélyi fejedelemség minden vármegyéjéből kötelesek voltak megjelenni a küldöttek. Bethlen Farkas a 
1591 november 1-én megnyitott gyulafehérvári gyűlésről azt mondja, hogy a szász dézsmanegyedet 
visszaadták a fiscusnak, amelyet azelőtt éppen Zsigmond ajándékozott oda híveinek. Bethlen II, 18-
19.
254 Chronicon I, 86.
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ariánusokkal szemben, azt bizonygatva, hogy a lutheránus és katolikus hit között 
tulajdonképpen nem sok különbség van:

„...oro Deum Optimum Maximum, ut a Davidianis et Arianis nulla ratione seducatur 
Celsitudo Vestra, séd nostris ritibus similioribus conservetur, habemus namque et 
nos catholicas orationes, organa, evangelica catholice distincta, sanctorum festa, 
exorcismos, confessionem auricularem, altare, sacramenta, praesens corpus Christi in 
coena, neque nudum signum, sicut Calvinistae, sed iuxta Divum Augustinum: 
visibile signum, invisibilis gratiae.”
(Kérem az Istent, hogy az ariánusok és a dávidisták ne térítsék el Felségedet, hanem 
őrizze meg a miénkhez hasonló hitét, mert nálunk is vannak misék és orgonák, 
megtartjuk a szentek ünnepeit, az ördögűzést, a fulbegyónást, az oltárt, a 
szentségeket, és hisszük, hogy abban Krisztus teste van jelen, de nem úgy mint a 
kálvinisták, akik azt puszta jelnek tartják, hanem ahogy azt Szent Ágoston is mondta, 
hogy t.i. látható jel, láthatatlan kegyelem.)

Feltűnő, hogy példaként a kálvinista János Zsigmondot emlegeti, aki szintén 
az akkor még kálvinista Dávid Ferenc és társai bíztatására vétette ki a hangszert az 
istentiszteletből: „Nam etsi Isabella persistent in catholica religione, tarnen filius 
irretitus calvinianismo, posthabuit tandem musicam templi; ita fuit secutus a 
Francisco Davidis et aliis.” (Jóllehet Izabella megtartotta katolikus hitét, fia azonban, 
akit a kálvinizmus behálózott, kevésre becsülte a templomi muzsikát: mert Dávid 
Ferencet és társait követte.)255 A két részletből kiderül, hogy a királybíró a 
szombatosság felé hajló dávidistákat és a kálvinistákat egyaránt a fejedelem 
ellenségei közé sorolja. Megválaszolásra vár azonban az a kérdés, hogy a szászok 
miért aggódtak ennyire a fejedelem leikéért?

A válasz véleményünk szerint a fejedelem neveléséért és az udvari befolyásért 
folytatott küzdelemben rejlik. Kovacsóczy Brutus Mihályt már 1588-ban, éppen a 
jezsuiták ellen hozott medgyesi határozat évében hívta meg udvari történetírónak és 
Zsigmond makacskodása ellenére a történetírói állás mellett a fejedelem nevelésének 
feladatát is rá kívánta bízni. Brutus azonban ekkor már császári szolgálatban állt és 
csupán azért utazott négy évvel később a nagy hidegben Erdélybe, hogy a rá nézve 
kompromittáló iratokat megszerezze. Az erdélyi útnak mindenesetre katasztrofális 
következményei lettek; az ekkor már idős Brutus nem bírván a megpróbáltatásokat az 
év végén meghalt Kolozsvárott.256 A meghívás mögött a fejedelem átnevelésének 
szándéka húzódott meg, amelyre néhány évvel azelőtt már protestáns - és anyai - 
részről kísérlet történt, amelyet akkor még jezsuita nevelői, főleg Leleszi János, 
sikeresen meghiúsítottak.257 Brutusnak Erdélybe való hívásával és a fejedelem

255 Documente III, 222, 223. Levélíróként érthetetlenül Joannes Huet szerepel, ez azonban kizárt, mert 
az akkori nagyszebeni királybírót Albertnek hívták.
256 Brutusról v.ö. Papp Mária, Brutus János Mihály és Báthory István humanistái magyar humanistái, 
Bp., 1940. Maga a krónika csupán töredékben maradt ránk és 1552-ig tartalmazza az eseményeket. 
Báthory István halála után az erdélyi udvar több kísérletet is tett, az ingóságok mellett Brutus 
krónikájának megszerzésére. Zamoyski azonban csak azzal a feltétellel volt hajlandó átadni, hogy 
először átnézi és törli a lengyelekre nézve esetlegesen sértő kitételeket. V.ö. Fabritius Károly, Brutus 
János Mihály életéhez, in TT 1879, 337-352.
257 Udvari kultúra, 145—153.
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átnevelésének kísérletével párhuzamosan Kovacsóczyék, hogy a kurzusváltás teljes 
és végérvényes legyen, megpróbáltak kálvinista feleséget keríteni Zsigmondnak. A 
heidelbergi fejedelemmel való kapcsolatfelvételről először Szamosközy István ad 
hírt, aki szerint 1590 novemberében az erdélyi követek felkeresték Frigyes pfalzi 
őrgrófot viszonozván a heidelbergi követek előző évi látogatását: „...Bátori Sigmond 
is ismeretsígnek okáért küldötte ugyan oda Heidelberghába az herczegekhez Csáki 
Gergelt az következendő esztendőben...
Rudolfnak írott 1592 június 27.—i levele is alátámasztja, amelyben a császárt arról 
tájékoztatja, hogy a fejedelem Pfalzba küldött követeket lánykérőbe:

„258 Szamosközy adatát Kopácsi Ferenc II.

„Maiestati Vestrae constat, Vaivodam Transylvanum matrimonium affectasse cum 
una filiarum principum comitum ad Rhenum; pro qua re ante annum iám et mensem 
circiter septem splendida etiam fuerat missa a Bathoraeis legatio; quanquam non 
ultima erat causa illius legationibus cum Saxonna et Chasmiro earn (ambo enim tunc 
iuvabant) necessitudinem amicitiae confirmandi, quam rex Stephanus cum eis 
fecerat.
(Felséged előtt is ismeretes, hogy Erdély vajdája a rajnai palotagrófok egyikének 
lányával szándékozik házasságot kötni: ennek érdekében már körülbelül egy éve és 
hét hónapja egy fényes küldöttséget is küldtek. A követeknek nem utolsó sorban az 
volt a feladatuk, hogy a szász választóval és Kázmérral megerősítsék azt a barátságot, 
amelyet egykor István király kötött velük (mindkettő ugyanis őt segítette).

„259

Zsigmondnak azonban állítólag más volt a szándéka. Kopácsi így folytatja: 
„Res quum ex animi sententia non successit, eiusdem matrimonii causa se in Italiam 
converterat, ut a pontificis et ducis florensis authoritate ex Ursinorum familia uxorem 
duceret. Rés isthic quoque frustra cessit. 
ellentétes, ezért Itáliában az Orsini családból próbál a pápa és a firenzei herceg 
támogatásával feleséget szerezni. Eddig azonban nem járt sikerrel.) Ennek érdekében 
küldi 1591-ben Jósika Istvánt követségbe Firenzébe, hogy megszerezze Ferdinando 
de’Medici unokahúgának kezét.261

A politikai nézetkülönbségek azonban nemcsak a magánlevelekben csapódtak 
le, más fórumot is kerestek és találtak maguknak. A Huet Albert által megadott 
alaphangot idézi az ugyancsak 1591-ben Nagyszebenben Henrich Crato 
nyomdájában kiadott egylapos nyomtatvány, amelynek szerzője Georgius Deidrich. 
A Báthory Zsigmondnak ajánlott költemény a Magnus heros dius tubis címet viseli. 
A vers teljesen közhelyszerűen fogalmazza meg az ideális uralkodóval kapcsolatos 
elképzeléseket. A vers ugyanis a következőképpen kezdődik:

„260 (Ez a dolog azonban szándékával

„Si quis praeclarae, Princeps, insignia stirpis 
Spectet, et ingenii maxima dona tűi:

258 Szamosközy IV, 22-23.
259 Documente III, 296.

U.o. Az Itáliába indított követségről v.ö. Szamosközy IV, 24, 25, Ms 469, 74, 76.
261 Amikor ez utóbbi kísérletről a török szultán értesült és csausza útján megfenyegette a fejedelmet, 
hogy ne merészeljen külföldi és nyilván törökellenes hatalomtól feleséget szerezni. Documente III, 
300-301. Jósika útjáról v.ö. még Szamosközy IV, 24.
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MAGNUS es ingenio, tantus natalibus HEROS, 
Quantus iam longo tempore nemo fuit.”

(Ha valaki rád néz, dicső őseidet és kiválóságodat látja/mert NAGY vagy lélekben, és 
HÉROSZ vagy származásod miatt/hozzád hasonló régóta nem született)

Deidrich szerint az előkelő származás és adottságai a fejedelmet a legnagyobb 
magyar királyokkal teszik egyenrangúvá.

„Laudatos aequas merítő SIGSMVNDE, Monarchas, 
Quot dedit, aut vnquam Pannonis óra dabit. 

Nobile Bathoreum genus est, notumque per orbem, 
Nomen et a sera posteritate feret.”

(Méltán dicsérik, Zsigmond, Pannónia igazságos királyait/akiket Isten eddig adott és 
fog még adni a magyaroknak/A Báthoryak híres nemzetségét ismeri az egész világ/és 
az utókor sem fogja elfeledni nevüket)

A szerző a névazonosságot, használja ki de amint arra az előző fejezetekben 
már utaltunk, Báthory Zsigmond esetében sokkal többről, életprogramról is szó van. 
Ez a felütés határozza meg a vers hangvételét, a továbbiakban pedig - követve az 
udvari humanisták régi jól bevált módszerét - a család legnagyobb és leghíresebb 
alakját állítja a fejedelem elé,

„Indomitum nuper compescens milite Moschum, 
Non minimum saevo laudis ab hoste túlit?”

(Az aki a minap zabolázta meg a féktelen Moszkavait/Nem kapott-e a kegyetlen 
ellenségtől is dicséretet?)

Majd a római farkast, amely arra ad lehetőséget a szerzőnek, hogy felidézze 
Zsigmond apjának Kristófnak boldog emlékű kormányzását

„At quamvis veterum tua sint pars stemmata Regum, 
Romuleam et referant dentibus illa Lupám:

Non tarnen idcirco populum feritate gubemans,
Ceu Lupus in miseras saevis agrestis oves:

Séd darum sequeris múlta virtute parentem,
„262Quo nemo maior pace togaque fűit.

262 Georgius Deidricius, D. Sigismundo Bathoreo..., Cibinii, 1591, (Egylapos nyomtatvány). A farkas
bárány metafora, a farkasfog fölbukkan Bocskai képes beszédében is, egészen más politikai 
környezetben és ellenkező előjellel 1599-ben: „Nem tanácsolnám ő szent felségének, hogy Erdély 
dolgában ezt a mostani alkalmat elszalassza: mert ha a farkas nagyobb erőre kap és belsőleg is 
megerősödik, kétségkívül nehezebben engedi majd meg a sasnak, hogy lehúzza a bőrét... azok közül 
egyik példa igen tanít bennünket, hogy az mi atyánkfiával Báthory Zsigmond fejedelemmel az 
induciák alatt mit cselekedének az isteni bárányok, hogy farkasfogat neveiének magoknak a farkasfog
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(Habár dicső ősöket sejtet a címer/akik a romulusi farkas emlőit harapták 
fogukkal/Mégsem kormányzód olyan kegyetlenül néped/mint egy farkas, állati 
vadsággal a nyomorult nyájat/Hanem drága atyádat utánzód erényeiddel/akinél nem 
volt békésebb ember.)

Báthory Kristóf békés kormányzása ellentéteként fogalmazza meg ugyanakkor a 
rossz, helytelen és igazságtalan uralom jellemzőit, amelyben az alattvalók 
kénytelenek eltűrni a fegyveres erőszakot, földjeik földúlását, mert uraik inkább 
háborúznak és a vérontásban lelik örömüket:

„Nullius infestas violenta caede colonos,
Aut turbas armis, irrequietus, humum. 

„Utplerique Duces alij, qui sanguine gaudent, 
Et fera plus aequa classica pace colunt.”

(Senkinek sem kaszabolja le parasztját,/és földjét sem támadta meg 
fegyvereseivel/Ahogy a többi fejedelem is,/akiknek vad fegyverei szelíden őrzik a 
békét)

A szerző ezután Zsigmondhoz fordul szentenciaszerűen fogalmazva meg az 
igazságos kormányzás alapelveit, amely egyúttal a költemény első részének gondolati 
ívét is lezáija:

„Séd sine vi, mitis, regni moderaris habenas,
»263Id reputans munus Principis esse boni.

(Erőszak nélkül, szelíden irányítsd az ország gyeplőjét/Ez a jó fejedelem kötelessége)

Azt gondolhatnánk, hogy a vers pusztán a szokásos captatio benevolentiae, a 
fejedelmi támogatás elnyerése érdekében született. A szászokkal kapcsolatos fentebb 
tárgyalt problémák azonban arra látszanak utalni, hogy Deidrich műve nem csupán a 
fejedelmi kegy elnyerése érdekében született, hanem azokra a változásokra is reagál, 
amelyek a gyulafehérvári hatalmi központban zajlottak le az 1591-es év folyamán.

Az 1591-es év mindenképpen a fordulat éve: az udvarban lassan megerősödő 
jezsuitákkal a háta mögött Zsigmond ekkor tesz először kísérletet a medgyesi 
végzések visszavonatására. Törekvéseit ekkor még nem koronázta siker, sőt 
kénytelen volt keserűen tudomásul venni, hogy még a családjában sem bízhat, mert 
az a döntő pillanatban cserben hagyta.264 Ez a kísérlet újra dilemma elé állította a

ellen, de itt most ictus piscator sápit.”, Bocskai István, Levelek, vál. Benda Kálmán, Budapest- 
Bukarest, 1992, 40, 142-143 (a továbbiakban Bocskai levelek).
263 Deidrich, 1591.
264 Monumenta Antiquae Hungáriáé, III, (1587-1593), ed., Ladislaus Lukács S.J., Romáé, 1981, 690, 
692, 702, (a továbbiakban MAH III). Az egyetértés állítólag helyreállt 1592-re, aminek ellentmond 
többek közt az akkori lengyelországi pápai nuncius a később Erdélyben nagy szerepet játszó 
Germanico Malaspina Varsóból 1592 december 28.-án írott levele: „...pare ancora ehe tra la Casa
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reményeikben csalatkozott szászokat. Huet Albertnek a fejezet elején idézett 
szavaiból nagyon jól kitapintható ez a probléma, amely már 1588-ban a szász náció 
elé tornyosult. A megoldást akkor a rendi csoportosuláshoz való csatlakozásban 
vélték megtalálni, bár ennek egyedüli okai, mint említettük, a jezsuiták voltak, akik 
rá akarták termi kezüket a szász egyház javaira.265 Az egykori szövetségesek felől 
azonban, mint láttuk, sokkal nagyobb veszély leselkedett a szászokra. A támadások 
már 1590-ben elkezdődtek és számukra nem maradt más, mint az újjászerveződni 
készülő fejedelmi hatalomhoz való hátrálás.

Ezek a harcok tükröződnek vissza véleményünk szerint Deidrich művében is. 
Az imént idézett részletben ugyanis a jó és a rossz uralmat és kormányzást csupán 
általánosságban veszi elő és állítja szembe, aminek a vers időviszonyai is 
megfelelnek. A dicső múltról múlt időben, a jelenről pedig jelen időben beszél. Ez 
természetes mondhatnánk, és ez így is van, csakhogy jelen időbe a fejedelem 
kötelességei kerülnek, hogy t.i mit kellene tennie, ha atyjához és nagybátyjához 
hasonlóan igazságos akarna maradni (gubemans, sequeris, moderaris): ugyanúgy 
mint a példaképek, az „alii duces” (gaudent, colunt) esetében is. Azt hangsúlyozza 
tehát, hogy milyen uralkodó ne legyen: a Deidrich által említett rossz kormányzás 
pedig, - amelyet egyébként az idő viszony szempontjából kétféleképpen is érthetünk 
-, véleményünk szerint jelen időben értendő (irrequietus), és mint ilyen szembe van 
állítva a szintén jelen időbe tett jó példával. Nyilván azért teszi ezt ilyen burkolt 
módon, mert az erdélyi jelen nem olyan, mint a múlt. Nem elsősorban azért idézi fel 
a békés, boldog közelmúltat Deidrich, mert hízeleg, hanem mert éppen ebben az 
időben vannak napirenden a szászok elleni támadások.

Erről a szándékról árulkodik Huet Albert már idézett 1591-es orációja is, 
amelynek középpontjába a harmadik nemzet jogainak sárba tiprását állítja, t.i. hogy 
ősi privilégiumaikat sértik meg, amikor a szászokat megillető ius patronatust 
kétségbe vonják. A privilégiumok, a ius patronatus védelme érdekében nemcsak az 
ókori történelemmel hozakodik elő, hanem a közelmúlt eseményeivel is, a szászok 
hűségével, akik Báthory Istvánt támogatták Bekessel szemben. Mindez azért is 
figyelemre méltó, mert a panasz egy történelmi példa kontextusába van beléhelyezve, 
István király és a danzigiak viszályába. A Habsburg párti danzigiak ugyanis nem 
fogadták el Báthory Istvánt lengyel királynak és a nézeteltérés olyan súlyos volt, hogy 
sor került a város ostromára is. E példa alkalmat ad Huetnek, hogy egyszerre bírálja 
meg szász és polgári öntudattal a rabló urakat és az általuk felbujtott szolgákat és 
figyelmeztesse burkoltan az udvart egy ilyen magatartás következményeire. A 
polgárok, mondja nem kevésbé alávalóak, mint a nemesek, sőt a tisztes polgári 
foglalkozást a királyok, fejedelmek sem vetették meg, mint például Szulejmán 
szultán, aki nyilakat faragott, vagy az aranyműyességgel foglalkozó Miksa császár. 
Hogy a célzás irányt ne tévesszen a következő szavakkal zárja le fejtegetését: 
„Facilius autem tolerabit Celsitudo Vestra Illustrissima in regno, et nos quoque 
ferimus aeqvius nomina, Varga, Czeoch, Szabó, quam dulo, fosztó,

Bathoria si vadino nutrendo rugini di mala sodisfattione, et ehe un Baldassar cerchi d’inquietar lo stato 
et dominio di quel Signore, con speranza d’ottener esso quel prencipato, et potrebbe essere ehe 
aprissero il cammino al Turco con le loro discordie a poter fare in quella provintia quello ehe fa con la 
Moldavia et Valachia...” Documente III, 323.
265 Teutsch, 95.
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kóborló.’’(Fdséged számára is jobb lenne, ha az ország lakóit nem dúlónak, 
fosztónak, kóborlónak, hanem Vargának, Szűcsnek, Szabónak hívnák, ahogy 
minket.)266

A célzás azonban mégsem elsősorban Zsigmondra vonatkozik, mivel mások 
álltak a szászok elleni támadások hátterében. A Chronicon 1591-es évre vonatkozó 
feljegyzése meg is nevezi a támadások hátterében álló személyeket: „Virus, superiore 
anno potum, evoluit aula, praecipue autem Wolfgango Covacciocius, et Balthasar 
Bathoreus” (A méreg az elmúlt évben [1591] megtámadta az udvart, különösen pedig 
Kovacsóczy Farkast és Báthory Boldizsárt). Az 1592—i évi bejegyzésnél választ 
kapunk arra is hogy mi volt az a méreg, ami megtámadta az udvart:

„Nota de Cancellario Covacciocio. Dum Domini Cibinienses litteras, super 
immunitatibus ipsorum conscriptas, ipsi exhibere vellent, recusat id ipsum, 
lippitudine se oculorum laborare inferens, itaque legehdis illis vacare non posse. 
Quam Phrasim cum Pastores Cibinienses non intelligerent, et saepius irritam 
interpellationem sentirent apud ipsum, tandem demum viderunt, opus esse eleganti 
munere, ut visum reciperet; offerunt itaque illi munus vere regium pro fl. 80. Illo ille 
philargiros: Jam Clarissimi Domini, Reverendi Viri bene video, inquit, habetis 
optimas litteras, quas nemo, nec Illustrustrissimus Princeps, infringet.
(Jegyzet Kovacsóczy kancellárról. A szebenieket, mikor azok a mentességükről szóló 
irataikat be kívánták mutatni neki, azzal utasította el, hogy nem tudja elolvasni, mert 
szemgyulladásban szenved. Ezt sokáig nem értették a szebeni papok, így 
folyamodványaik sosem értek célt, de aztán belátták, hogy némi ajándék fejében 
meggyógyítható a kancellár szembetegsége; vittek neki 80 aranyforintot mire ez a 
pénzsóvár a következőket mondta: Lám kiváló, tekintetes uraim már látom, hogy 
olyan kiváltságleveletek van, amit még a fejedelem sem helyezhet hatályon kívül.)

„267

A másik, szászok által megnevezett ellenlábasnak, Báthory Boldizsárnak a 
szászok elleni akcióiról pedig a jezsuita forrásanyag segítségével tudunk meg 
közelebbit. Alphonso Carrillo a rend generálisának Acquavivának 1591 augusztus 
28-án kelt levelében azon örvendezik, hogy Boldizsár a jezsuiták Fogarason 
létrehozandó rezidenciájának ellátására két település, Fogaras és Bethlen dézsmáját 
adta és sor került a lutheránus papok kiűzésére is.

Hatalom és pénz: ha ebbe a kontextusba helyezzük a költeményt, akkor más 
megvilágításba kerülnek a költemény záró sorai is. Miután példaképek sorozatát 
vonultatta fel Zsigmond előtt, és mint egy tanítómester szentenciaszerűen 
megfogalmazta számára a jó és helyes uralkodás alapjait, a következő sorokkal zárja 
le a laudációt:

268

„Tu modo perge, precor, quo te vocat inclyta virtus, 
Perge, nec a caepta dimoueare via,

266 Chronicon II, 295
267 Chronicon I, 90, 198. jegyzet. A negatív színben feltüntetett Kovacsóczyt feleségének 
megmérgezésével is megvádolja. Chronicon I, 99. Egészen másfajta vádat, házasságtörést említ Szántó 
az első feleséggel Farkas Katalinnal kapcsolatban, aki emiatt kínhalált halt. MAH IV, 84.

MAH III, 667, Carrillo I, 13.268
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Quodque facis, doctas complectere sedulus artes,
Vt quandoque tuum nomen ad astra ferant. 

Viue nouenarum columen, SIGSMVNDE, sororum, 
Floreat vtque diu patria nostra, Vale. »269

(Arra kérlek csupán hogy folytasd, amire páratlan erényed is ösztönöz/folytasd, és ne 
térj le a megkezdett útról, és bármit is teszel, műveld buzgón a tudományokat/hogy 
neved az egekig magasztalj ák/Légy a szüzek gyámola, Zsigmond/és virágozzék, mint 
egykor, a haza. Élj boldogul!)

Láttuk, hogy a megkezdett útról való letérítés, vagyis Zsigmond 
átnevelésének érdekében milyen erőfeszítéseket tett a protestáns többségű udvar és 
hogy mekkora veszélyt láttak ebben a szászok. Deidrich a laudáció mögé bújva 
bírálja meg azokat az erőket, amelyek végül is hűtlen (és szászellenes) 
szövetségesnek bizonyultak. Támadást indítottak a szász kiváltságok ellen és 
megpróbálták kálvinista irányba terelni és hatalmától megfosztani a fejedelmet. A 
buzdítás már csak azért is ráfért a fejedelemre, mert az egy évi távoliét után 
visszatérő jezsuitákkal a hátában éppen 1591-ben került sor az első komoly 
erőpróbára az udvar protestáns pártjával szemben, amikor, mint említettük, 
megpróbálta eltöröltetni a medgyesi végzéseket. A kudarc után megnövekednek a 
Báthory családon belüli feszültségek, amelyről a korabeli jezsuita levelezésanyag is 
bőségesen értekezik. András a rossz braunsbergi iskolai évek és a sikertelenül 
megpályázott krakkói érseki szék miatt nemcsak dühös a jezsuitákra, hanem 
Boldizsárhoz hasonlóan féltékenyen figyeli a rend hatalmának megnövekedését 
Erdélyben.270 Ha hihetünk jezsuita forrásainknak a fejedelem rögtön megtorolta 
unokatestvérei engedetlenségét: „Audio cardinalem nostris esse infensum et impedire 
cum suis ffatribus Bathoriis successum religionis. Haec referuntur mihi. Nescio an 
sint vera. Séd etiam intelligo cardinalem et duos fratres alios esse privates multis 
redditibus anuis: cardinalem 10 vei circiter, Balthasarum 17, Stephanum 30 millibus 
talleris quotannis ab ipso Principe. Quae res timeo ne sit seges belli et tumultus in 
Transylvania.”271 (Azt hallottam, hogy a bíboros testvéreivel együtt meg kívánja 
akadályozni a vallás ügyének rendezését. Erről számoltak be nekem. Nem tudom, 
hogy igaz-e? Úgy értesültem azonban, hogy a bíborost és két testvérét jelentős évi 
jövedelemtől, a bíborost kb. 10, Boldizsárt 17, Istvánt 30 ezer tallértól fosztotta meg 
a fejedelem. Attól félek, hogy ennek következménye háború és viszálykodás lesz.) 
Az-unokatestvérek közötti ellentéteket csak ideig-óráig sikerült tompítani, amint azt 
a továbbiakban látni fogjuk. A szászok elleni támadások, amelyek barométerszerűen 
jelzik a hatalmi harcokat, nem csitultak a következő évben sem. Az 1592 április 25-

269 Deidrich 1591.
MAH III, 429, 435, 641-642, 663-665, 681-682, 720.

271 MAH III, 741. Újabb feszültséget okozott Boldizsár és Zsigmond, ill. annak kegyence Jósika között 
kialakult helyzet. Bethlen Farkas szerint a viszály alapja egyrészt az volt, hogy a fogarasi uradalmat 
elnyerő Boldizsár fényűző, a fejedelemével vetekedő életmódot folytatott ill. udvart tartott, amelynek 
következtében sok nemesifjú állt szolgálatába, másrészt Zsigmond kegyence Jósika miatt, akivel 
Boldizsár összetűzött egy játék alkalmával. Erdélyi magyar emlékírók, Kolozsvár-Napoca, 1983, 90- 
100.
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én a gyulafehérvári országggyűlésen Huet és a szász szuperintendens Lucas Ungier 
éles hangú felszólalásban támadta a két másik nációt, amely a szász papok dézsmáját 
el akarja venni a szász nációtól: „Hi enim bini ad faciem principis prostrati protestati 
sunt non esse hunc consensum trium nationum, nec se ullo modo sua privilegia 
piorum olim regum munificentia donata tarn facile abiicere aut prostituere posse, séd 
et sibi necessario etiam ad sanguinis effusionem usque defendenda esse. Proinde se 
orare ut gentem saxonicam e tribus non minimam pateme princeps respicat etc. 
(Ezek ketten a fejedelem színe elé vetve magukat tiltakoztak, azt mondván, hogy a 
három nemzet egyezségét a sárba tiporták, de ők nem hagyják, hogy a jámbor 
uralkodók által adott kiváltságaikat olyan könnyen eltöröljék és áruba bocsássák, és 
ha szükséges ezek védelmében még vérük kiontására is hajlandóak. Kérték, hogy a 
fejedelem a szász nemzet iránt, amely nem a legalávalóbb a három közül, atyai 
módon viseltessen stb.) Az 1592-es év végén sorsdöntő események játszódnak le 
Gyulafehérváron, amelyeknek a következtében átrendeződnek a hatalmi viszonyok, 
háttérbe szorítva a tized körüli vitákat. Ez arra ösztönzi a szászokat, hogy a 
változásokat pozícióik megerősítése érdekében használják fel.

Deidrich következő, 1593-ban megjelent műve a Gálffy-Gyulai féle 
összeesküvéssel kapcsolatos leszámolások alkalmából íródott In admirandam 
conservationem Illustrissimi principis Transylvaniae... címmel. A költemény 
Zsigmond, Boldizsár és István megmenekülésén örvendezik, alapvetően a isteni 
gondviselés csodás közbelépésének motívumára és - hétköznapi nyelvre fordítva - az 
aki másnak vermet ás, maga esik bele közmondására épül.273 A vers első felében 
antik és bibliai példákkal támasztja alá a szerző mondanivalóját, majd kifejti, hogy a 
Báthoryakat a gondviselés mentette meg. A háromfogas címert allegorikusán 
értelmezve a három Báthoryról mint a Báthory nemzetség három díszéről beszél, 
akik számára nem volt más menedék, mint maga Krisztus, aki megvédte őket. A 
belviszályok, a polgárháború oka az, hogy egyesek a máséra áhítoznak, mások 
vesztére törnek, de végül mindig megbűnhődnek. Mindenki elégedjen meg a maga 
birtokával és ne áhítozzék a máséra:

„ 272

„Impia ciuilis devitet classica belli,
Artifici semper quae nocuere suo.
Nec struat insidias alijs, nimis alta relinquat, 
Contentus vivat paupere forte domi”274

(Az ártalmas belviszályt kerülje/mert a bajkeverő mindig csak magának árt/Ne 
irigyeljen másokat és ne legyen mohó/érje be a kevéssel és éljen boldogul.)

272 EOE III, 400. Az emlegetett privilégiumokat Andreanumnak nevezzük az okmányt kiállító II. 
Andrásról. A szászok ezt a rendkívül fontos privilégiumlevelet minden uralkodóval igyekeztek 
megerösíttetni, így legutóbb 1583 március 3.-án Báthory Istvánnal. A kiváltság lényege, hogy a 
szászok szabadon választhatnak papokat, akiknek javadalmul a tizedet kapják. Báthory István 
megerősítő levelének kivonatát a további hivatkozással v.ö. Báthory levelezés II, 219.
273 „Est veteris uulgata nimis Sententia secli,

Artificem perimunt frausque, dolusque suum.” Georgius Deidricius, In admirandam 
conservationem..., Cibinii, 1593, (a továbbiakban Deidrich 1593).
274 Deidrich 1593.
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A költemény utolsó harmadában, miként azt 1591-es művében tette, 
konklúzióként újra megfogalmazza a helyes kormányzás és a helyes alattvalói 
magatartás lényegét. A megfogalmazás azonban másra helyezi a hangsúlyt, mint 
1591-ben. Az alattvalók békéjét és jólétét biztosító igazságos uralkodó alakjával 
szemben itt a visszaélések ellen keményen fellépő igazságos fejedelem alakját állítja 
a középpontba: az 1593-as szöveg keményebben és nyíltabban fogalmaz. Az árulók 
megbűnhődése kapcsán ugyanis kifejti, hogy az törvényszerű volt, mivel az 
uralkodók hatalma Istentől ered, így az ellenük lázadóra lesújt Isten haragja. És 
miként az Istent félni kell, úgy kell félni a fejedelmet is, mert ő Isten földi helytartója.

A királyi hatalom teljesen közhelyszerű megfogalmazásának megfelelően 
Deidrich versének vezérmotívumaként antik és bibliai sablonokat használ föl, a 
retorikai és tartalmi közhelyeken azonban átüt a megfogalmazás kiélezettsége. Joggal 
vetődik fel a kérdés, hogy miért használ a szász szerző, aki nyilván az egyéni 
boldogulás szándékán túl a szász univerzitás szócsöve is egyúttal, ilyen kemény 
szavakat? Egyáltalán mi az oka annak, hogy Deidrich nemcsak a fejedelem, hanem a 
szászokkal nem kimondottan jó viszonyban lévő Báthory Boldizsár és testvére 
megmenekülésén is örvendezik? E kérdések megválaszolásához szükséges lesz egy 
kis kitérőt tennünk és összefoglalnunk azokat az eseményeket, amelyekben az 
összeesküvés által érintett személyek szerepet játszottak az 1588 és 1592 között eltelt 
négy évben. Bár a források homályosan és ellentmondásosan számolnak be ezzel 
kapcsolatban és amíg új források nem kerülnek elő, nem is tisztázhatjuk 
egyértelműen ki milyen szerepet játszott a bonyolult és szövevényes ügyben, néhány 
dolgot azonban jelenlegi tudásunk alapján is tisztázhatunk. Teljes áttekintésre most 
sem törekszünk, csupán azokkal az eseményekkel foglalkozunk, amelyek 
véleményünk szerint szorosan tartoznak az 1592-ben történtekhez, a Gálffy-Gyulai 
féle összeesküvéshez ill. annak vérbe fojtásához. Mivel ennek az ügynek az 
előzményei a Báthory István halálát követő időszakra nyúlnak vissza, kénytelenek 
vagyunk felidézni ennek a harcnak az állomásait.

A hatalom birtoklásával kapcsolatos harc gyökere tehát az István király 
halálát követő időszakra húzódik vissza. Geszti Ferenc Gálffy Jánoshoz írott 1587 
áprilisában kelt levelében beszámol iljabb Báthory István Zsigmond ellenes 
szervezkedéséről. Szamosközynek a levélre írott jegyzete szerint mindez Geszti 
rágalma volt, így próbálta egymás ellen fordítani a Báthoryakat.275 Fennmaradt 
azonban Ferdinand Nogarolla kassai főkapitány Ernő főherceghez intézett levele 
ugyancsak 1587 áprilisából, amelyben Andrásy Péterre276 hivatkozva a következőket 
írja:

„...Báthory darauf umbgehet, wie er den Getzy Januschen, jetzigen Gubernator in 
Siebenbürgen, von solchem seinem Ambt weg bringen und sich selber ins 
Gubemament einsetzen und dringen möcht. Darumben bewirbt Er sich allenthalben 
umb Leut, hat auch bereit schon etliche die seiner Parthei sein. Entgegen hat der 
Getzy auch viel auf seiner Seiten, und das noch mehr ist, so hat Er an der Porten

275 Szamosközy IV, 390.
276 A jelentésből kiderül, hogy Andrásyt elsősorban anyagi szempontok bírták rá arra, hogy felajánlja 
szolgálatait a császárnak és ifjabb Báthory Istvánnak, akik által a lengyel király által elvett javait 
próbálta meg visszaszerezni.
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dahin gepracticieret, dass der türkisch Kaiser bei einem eignen Zauschen den 
siebenbürgischen Landstanden emboten und sie ernstlich vermahnt hat, dass sie den 
jetzigen jungen Weyda für ihren Herrn erkennen und ehren sollten, dann Er halte 
Ihne für seinen Sohn.
(Báthory [István] arra törekszik, hogy Giczy Jánost Erdély eddigi kormányzóját 
hivatalából elmozdítsa, mivel ezt a hivatalt maga kívánja betölteni. Ezért a maga 
pártjára akarta vonni az embereket. Giczy azonban még több hívet toborzott, a portán 
pedig azon mesterkedett, hogy küldjenek egy csauszt az erdélyi rendekhez, akiket 
arra akart rávenni, hogy ismerjék el az ifjú vajdát uruknak, akit fiává fogadna.)

„277

A továbbiakban azt részletezi, hogy Báthory István májusban egy 
országgyűlést szándékozik összehivatni Gyulafehérvárra, ahol Giczyt mint idegent 
meg akarja fosztatni kormányzói tisztétől.278 Nem tudjuk, hogy lett-e az ügynek 
folytatása, egyáltalán volt-e alapja a híreszteléseknek, Erdélyben mindenesetre 
érzékenyen reagáltak a szállongó hírekre. Véleményünk szerint ezek a híresztelések 
állnak Geszti levelének hátterében, akit egyébként Szamosközyvel ellentétben 
Baranyai Decsi János Zsigmond odaadó és hűséges hívének mond.

Giczy mindenesetre meg tudta tartani a kormányzói tisztet 1588-ban 
bekövetkezett haláláig. Halála után újra kitört a harc indult a gubemátorságért, amely 
egyúttal a fejedelem fölötti gyámságot is jelentette volna. A források ezzel 
kapcsolatban Gálffy János és Báthory Boldizsár nevét említik. Szamosközy szerint 
„Zsigmond Fejérváratt öszve tanácskozván Bátori Boldisárral és Gálfi Jánossal, az 
articulusnak egynéhány czikkeit megváltoztatják és Zsigmondot absolutus 
princepsnek írják és hogy continue Bátori Boldizsár mellette legyen és Gálfi. 
jezsuita források ennek ellenkezőjét állítják, vagyis nem annyira Boldizsárnak, mint 
inkább Ghiczynek, Gálffynak, Kovacsóczynak és Gyulai Pálnak tulajdonítják a 
fejedelem körüli pozíciók elfoglalásának szándékát:

279

??280 д

„Nam et ipsi adversarii nostri mirati sunt quod praeter expectationem tam 
múlta illis concessa fúissent quorum permulti impossibile esse existimabant ut 
Societas tota ex Transylvania tarn cito et tam facile exturbaretur. Verum id perfecit 
Gubernator Galfio et Cancellario et Julano strenue adiuvantibus ut nobilitatis gratiam 
consequeretur, quo et ipse in gubematione confirmaretur et bona Societatis quae iám 
pridem spe devoraverat, obitneret Quae tarnen spes ilium fefellit egregie... Séd et 
Galfius quod voluit non est assecutus. Nam nobilitas, illő reiecto qui pro gubernátoré 
et Julano qui pro institutore in historiis Principi, ab ipso Gubernátoré commendabatur 
et obtrudebatur, Principem ipsum iurare et regnare quam diutius sub gubematoribus 
agere maluit; illique D. Balthasarem Bathoreum (quem minime Galfius voluisset), 
Cancellarium et Galfium pro assiduis consiliariis adhibuit... Galfi qui multos in suam

277 Documente III, 102.
A levélből kiderül az is, hogy Andrásy, akinek egyébként Krasznahorka körüli birtokok miatt már 

meggyűlt a baja a szepesi kamarával, a majdan kormányzói méltóságba segített Báthoryt ill. a császárt 
remélné megnyerni a lengyel király által elvett javai visszaszerzéséhez. V.ö. uo. és Documente III, 48-

278

49.
279 Baranyai Decsi, 170, 186—187. 

Szamosközy IV, 21-22.280
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pertraxerat sententiam et corruperat muneribus ut officium gubematoris 
consequeretur, et multi quidem nobilium acclamarunt ilium esse benemeritum de 
regno et aptum ad illud officium; séd nec iste est admissus resistentibus Batoreis 
Stephano et Balthasare, consanguineis Principis, quod magis ipsos concemeret 
gubematoris officium, si aliquis esset eligendus, quam alios. Denique reiectis 
omnibus qui principatum aut gubemandi ambiebant officium, ventum est ad unum 
Sigismundum Batori, quern communi consensu vivente adhuc patre anno Domini 
1581 in principem suum elegerant.
(Ellenfeleink is elcsodálkoztak, hogy minden várakozásukon felül engedtek 
akaratuknak, mivel közülük sokan úgy hitték, hogy egyáltalán nem lesz olyan könnyű 
és gyors a Társaság eltávolítása Erdélyből. Miután ezt sikerült elérnie a 
kormányzónak Gálffy, a kancellár, és Gyulai segítségével a nemesség beleegyezését 
akarta megnyerni, hogy a kormányzói tisztségben megerősítsék, a Társaság javait 
pedig, amelyre korábban szemet vetett, megkapja. Ebbéli reménységében csúnyán 
csalatkozott... Gálffy sem érte el célját. A nemesség ugyanis, amely éppen a 
kormányzó javaslatára és unszolására tagadta meg azt, hogy kormányzóvá, Gyulait 
pedig a fejedelem nevelőjévé válassza, inkább akarta, hogy a fejedelem egyedül 
esküdjön föl és kormányozzon, mint ahogy korábban, a régensek segítségével: és 
Báthory Boldizsárt (akit Gálffy a legkevésbé akart), a kancellárt és Gálffyt rendelték 
mellé állandó tanácsadókul... Gálffy sokakat a maga oldalára vont és tisztségekkel 
vesztegetett meg, hogy a kormányzói méltóság elnyerésében támogassák, így azok 
azt kiabálták, hogy ő az aki az országnak tett szolgálatai és adottságai miatt egyedül 
alkalmas erre a hivatalra: Báthory Boldizsár és István, a fejedelem rokonai azonban 
meghiúsították ezt, mivel inkább maguknak akarták a kormányzói tisztet, ha már 
választani kell valakit, mint másoknak.)

„281

Szamosközy a jezsuita forrásokkal szemben Kendi Sándort, Sombori Lászlót 
és két sajnos általa meg nem nevezett urat említ, - talán Kovacsóczyt és Báthory 
Boldizsárt - akik az 1581 és 1586 közötti időszakhoz hasonlóan kormányzótanácsot 
akartak: „Végezték volt ezt is azon gyűlésben, hogy az fejedelem mellett continue 
négy tanácsurak legyenek, kiknek akaratjuk ellen Zsigmond semmit el ne adhasson, 
se jószágot se egyebet, 
rendek megválasztják ugyan Zsigmondot absolutus princepsnek, de régenstanács 
nélkül.

„282 Végül egyik csoport sem tudott a másik fölé kerekedni, a

A feszültség az 1591-es évben robbant ki, amikor elterjedt a híre, hogy 
Boldizsár sereget toborzott azzal a céllal, hogy megszerezze a fejedelmi trónt. 
Zsigmond éppen Nagyszebenben tartózkodott, amikor Boldizsár lépéséről értesült. A 
hírre néhány emberével szélsebesen Fehérváron, termett, ahol kiderült, hogy vaklárma 
az egész, Boldizsárnak nincs semmilyen serege. Minden fontos forrásunk beszámol 
erről a konfliktusról, de pártállásuktól függően más nézőpontból. Jóllehet 
Szamosközy és a jezsuita források azt hangsúlyozzák, hogy ennek akkor nem volt 
alapja, és hogy a Báthoryak ellenségeinek praktikái eredményezték ezt a konfliktust, 
más források ennek éppen az ellenkezőjét mutatják, amelynek az első jele mint láttuk

281 MAH III, 302-303, 363. 
282 Szamosközy IV, 21.
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a kormányzói hatalom körüli küzdelem, majd az rend visszahívása körüli 1591-es 
huzavona. Bethlen Farkas pedig említést tesz az 1592-es év eseményeinél egy fontos 
tanácsi ülésről, amelynek az volt a tétje, hogy ki legyen a jövendőbeli fejedelem: 
Zsigmond mellett fiatal kora ellenére az szólt, hogy törvényesen választották és 
iktatták be (legitime electus ac confirmatus sit), míg Boldizsár mellett csupán hadi 
jártassága szólt, („...strenuus, potens ac bellica virtute insignis esset”) 
véleményét egy orációban Kendi Sándor összegzi, aki gyakorlatilag az imént 
mondott érveket ismétli meg, azzal a konklúzióval, hogy a döntésnek ellenszegülő 
Boldizsárra a száműzetés vagy a halál vár:

283 A tanács

„Ne igitur ex hoc plurima mala nascantur, latiusque serpant, si in gratiam vere ex 
animo redire non poterunt, satius esse dico: vei amovere ex regno, vei verő necare 
Balthasarem, quam ut Principem omnium regnicolarum consensu electum 
confirmatumque, cui et ipsi sacramento fidei adstricti sumus eiiciamus, vei in 
discrimen vitae adduci patiamur unde postea pacatus regni status turbaretur.
(Nehogy ebből valami nagy baj származzon, amely elharapózhat, a következőket 
javaslom: ha nem békülnének meg tiszta szívükből, akkor Boldizsárt, mivel az 
ország békéjét megzavarta vagy száműzni kell vagy inkább kivégezni, minthogy a 
fejedelem iránt, akit az országlakosok egyetértéséből választottak meg és iktattak be, 
mindenkit kötelez a hűségeskü, vagy pedig nekünk kell meghalnunk az ország 
nyugalma érdekében.)

»284

Zsigmondot titoktartásra kérik, ő azonban elmondja az egészet Carrillónak, aki a 
kiközösítéssel is megfenyegette Boldizsár kivégzése esetén, majd mindenről 
beszámolt Boldizsárnak. A tanácsurak miután értesültek erről, kimagyarázták 
magukat és az egész ügyet Gálffy és Gyulai nyakába varrták, akik sietve elhagyták 
Gyulafehérvárt.285 Egy évvel később Gálffy és Gyulai felbátorodván, hogy nem 
történt megtorlás az országgyűlésen, állítólag újra felléptek Boldizsár ellen, aki ekkor 
Zsigmond hallgatólagos beleegyezésével kivégeztette őket.

Sem Bethlen Farkas, sem Szamosközy nem említ Gyulai és Gálffy nevén 
kívül senkit, a jezsuita források azonban egyéb személyeket is megneveznek:

286

„Cuius coniurationis capita hi fuere: Magnus Marscalcus regni Ioannes Galfi et 
aliquot senatores: Paulus videlicet Giulay, Ioannes Gerendy, Ioannes Forro, pluresque 
alii eorum asseclae: sed et Cancellarium regni sibi attraxerant. Modum igitur eos 
toUendi talem excogitant: rebellionem apud Principem Batoreos clam accusant: caput 
factionis qui regni principatum anhelaret, Balthazarem Batoreum, serenissimi

283 Bethlen III, 9.
284 Bethlen III, 11-12. Kultsár István krónikájában megőrizte Gálffy véleményét Boldizsárról: „...mert 
valamiket, úgymond, mi tsinálunk, haza jövetelével mindeneket fel bont. Ez előtt Erdély az okosság és 
tisztesség tüköré volt, ö pedig megrontója az okosságnak és háborgatója mindennek. Ezeknek végére 
ment azután Báthori Boldisár, és ezért kellett meg halni Gálffinak.” Kultsár, 54.
285 Bethlen III, 13-14.

Bethlen III, 23-34.286
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Principis patruelem: eius fautores fratres duos, Andreám videlicet cardinalem et 
Stephanum Batoreum familiamque Kendiorum comminiscuntur...
(Az összeesküvés fejei a következők voltak: az ország marsallja Gálffy János és 
néhány tanácsúr, t.i. Gyulay, Gerendy, Forró János, és még néhány társuk: még a 
kancellárt is a maguk oldalára vonták. Azok [t.i. Zsigmondék] félreállítása érdekében 
a következőt gondolták ki: a Báthoryakat a fejedelem előtt titokban összeesküvéssel 
vádolják meg és vezetőként Boldizsárt, a fejedelem unokaöccsét, segítőként pedig két 
testvérét András bíborost és Istvánt, és a Kendi családot.)

»287

A legmeglepőbb azonban az, hogy a potenciális áldozatok közt szerepelnek 
Kendiék is: ennek minden bizonnyal az az oka, hogy 1592-ben Boldizsárt és Kendit 
rokoni kötelék is összefűzte, mivel annak egyik lányát a fejedelem unokaöccse vette 
feleségül.288 A rend jövője szempontjából létfontosságú volt a Báthoryak támogatása, 
ezért mindenképpen az állt érdekükben, hogy a családi viszályt elsimítsák és 
helyreállítsák az egységet: ennek érdekében még Kendi Sándor személyét is 
hajlandóak voltak akceptálni, 
testvérviszály elükét is. Az összeesküvésről beszámoló források alapján rekonstruálni 
lehet ugyan az eseménymenetet, de így is csupán a háttérben lejátszódó események 
megértéséhez juthatunk közelebb. Van azonban az összeesküvésnek egy olyan 
aspektusa, amely közelebb vihet nemcsak az In admirationem... hátterének, hanem az 
érdekcsoportok, így a szász párt szerepének tisztázásához is.

1584-ben jelent meg egy Dialógus Erdély igazgatásáról címet viselő traktátus 
Kolozsváron. Szerzője Báthory István krakkói kancelláriájában járta ki a kormányzás 
iskoláját. A Dialógussal legutóbb foglalkozó Rácz Lajos szerint a kollektív 
kormányzást azért preferálta Báthory István, mert attól tartott, hogy a Báthory család 
tagjai között harc tömé ki a hatalomért, amelynek vesztese a legkisebb Báthory, az 
1581-ben fejedelemmé választott Zsigmond lenne. A király ugyanis attól tartott, hogy 
valamelyik Báthory testvér kísértést érez majd a kiskorú Zsigmond gyámjaként, 
gubernátorként annak félreállítására. A Báthory unokaöccsöknek más szerepet szánt 
és egyáltalán nem rajta múlott, hogy terve kútba esett.290 Kovacsóczy műve ezt a 
lépést készítette elő, ill. népszerűsítette.

289 Ezért hangsúlyozzák olyan görcsösen a

287 MAH III, 840-841. Az összeesküvésről v.ö. még Szántó hosszú beszámolóját, MAH IV, 83-84.
A Chronicon evvel kapcsolatban feljegyezte a fejedelem rendkívül érdekes szavait: „Dixit etiam 

inter cetera: Utinam in familiam Kendianam nunquam amicus et fráter venissem, in cujus gratiam 
coactus sum múlta contra conscientiam agere, veritus sum semper tyrannidem Balthasar Báthori, et 
cum augmentum sumerét, ex connubio cum Alexandri Kendii fllia, 1592. contracto, cogitavi quoque 
quomodo me in ejus amicitiam insinuarem, priori conjuge a me neglecta, propulsa, et veneno necata.” 
Chronicon I, 102-103.

Carrillo Acquavivának írott 1592. augusztus 20.-án kelt levelében köntörfalazás nélkül szól erről: 
„Concordia inter Serenissimum et Illustrissimos Bathoreos, quam Reverendissimus Amaltheus et ego 
promovimus, utpote ex qua sola tota religionis catholicae promotio pendet, Dei munere indies magis 
ac magis firmatur. Нас durante omnia bona sunt speranda.” MAH III, 826.

Az egykorú székely krónika világosan beszél errői: ,,A’ Lengyel Király, úgymond, nem azért adá 
Fogarast Boldisámak, hogy ottan maradjon Erdéllybe; mert о is jól udta és látta, hogy ezen két 
Atyafiak között semmi egyenesség nintsen, nem is lészen jövendőben: hanem hogy jövendőben 
Lengyel Országban meg házosítsa Boldisárt, és itten telepítse le, úgy hogy távol legyenek egy mástól 
ezen atyafiak.” Kultsár, 54—55.

288

289

290
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A fentebb elmondottakat bizonyítják véleményünk szerint Dialógus 
következő sorai: „De semmi sem lehet károsabb, mintha egy valamivel magasabb 
rendűnek az erkölcsei romlottak. Mert ök azok, akik felborítják az államot, 
viszálykodást szítanak, hadat viselnek, és más kárából húznak hasznot, amikor mint 
mondják - a saját marhájuktól hárítják el a bajt. Egyébként (ami még nagyobb bűn) a 
vérségi vagy más közeli viszonynak a tisztelete, a jámborság sem tartja vissza őket az 
ilyen rettenetes bűntől. Hiszen az előbb említett ember Hierón veje volt, s a többiek, 
akiket ezután említek, majdnem mind a fejedelmek rokonai vagy bizalmasai.”291 Ha 
figyelmesen végigolvassuk a Dialógust, azt látjuk, hogy Eubulus és Philodacus vitája 
a mű első felében arra irányul, hogy tisztázzák, mi a különbség egy fejedelem és egy 
kormányzó közt, majd arra, hogy milyen erkölcsei legyenek egy kormányzónak. Itt 
most nincs módunk részletezni a vitát, annyit jegyzünk csak meg, hogy a mű 
kizárólag a kormányzói tisztségről, vagy egy testületről beszél, de a fejedelem mellett 
és soha nem testületről fejedelem nélkül. A pozitív és negatív példái magukért 
beszélnek, Richard gloucesteri herceg, Lodovico Sforza, Hunyadi János, Szilágyi 
Sándor, Fráter György.

István király Kristóf halála után négy évig kísérletezett és erőltette a kollektív 
kormányzást az erdélyi rendekre.293 Mikor a kollektív kormányzási forma nem vált 
be és gubernátort nevezett ki a király, az nem a Báthoryak közül került ki, hanem 
egyik tapasztalt és kipróbált hívére esett a választása. A király halála után szinte 
azonnal kirobbantak a viták. Amint a ránk maradt forrásokból kiderül, a háttérbe 
szorított rendek kihasználták a fejedelmi hatalom meggyengülését és magukhoz 
akarták ragadni a hatalmat. Az egymásnak feszülő érdekcsoportok eredője a jezsuiták 
kiűzését eredményezte ugyan, de ennek ára Zsigmond teljhatalma lett. Kovacsóczy 
elhelyezkedése ezen a politikai palettán azt mutatja, hogy éppen a Báthoryak között 
kirobbanó harctól tartva, hűen a Dialógus szelleméhez, de mindenekelőtt Erdélyhez, 
inkább vállalta a Zsigmond uralmából eredő kockázatot, mint az esetleges anarchiát. 
Furcsa is lett volna, hogy a krakkói kancelláriában, a még a magyarországinál is 
kiterjedtebb lengyel nemesi előjogokkal folyton ütköző, mert ehhez soha hozzá nem 
szokott király egykori hivatalnokaként Kovacsóczy köztársasági eszményeket 
propagált volna!

Ha Szamosközy feljegyzéseit nézzük, az közvetve állításunkat igazolja: 
feltűnő ugyanis, hogy Szamosközy, aki tisztában volt az államformák közti 
különbséggel, mélyen hallgat Kovacsóczyról. A kormányzói tisztség és a respublica 
kérdésével kapcsolatban már 1588-ban is csak Kendiről beszél, ill. közelebbről meg 
nem nevezett tanácsurakról.294 Szamosközy szerint Kendiék igazi célja a fejedelmi

292

291 Kovacsóczy Farkas, Dialógus Erdély igazgatásáról, in Janus Pannonius. Magyarországi 
humanisták, vál. és jegyz., Klaniczay Tibor, Bp., 1982, (Magyar Remekírók), 1235, idézi Rácz, 135.
292 Kardos Tibort bírálva Köpeczi Béla is ugyanezzel érvel. V.ö. Köpeczi Béla, A magyar politikai 
irodalom kezdeteihez, in ItK LXXIV, (1970), 583-584.

A kormányzáshoz István király idejében v.ö. Báthory István király levélváltása az erdélyi 
kormánnyal, (1581-1585), közrebocsájtja Veress Endre, Bp., 1948, bevezető, de különösen XVIII- 
XXXI.
294 Szamosközy IV, 21 és EOE II, 42. Ebbe persze beletartozott 1592 és 1594-ben Kovacsóczy is és 
elképzelhető, hogy Szamosközy a később történtek fényében őt próbálta mentegetni, ezért nem 
említette nevét. Ezt azonban kevéssé tartjuk valószínűnek, mivel ennek a jezsuita források mellett, 
amelyek az államformával kapcsolatos vitákról semmit nem árulnak el Kovacsóczy államelméleti
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hatalom korlátozása, egy köztársaság volt, ami miatt ellentétbe kerültek a 
gubemátorságra aspiráló Gálffyval: „Gálfi felől való practica ez volt: minthogy 
azelőtt Tordánál az gubernátor Giczi halála után megeskették volt Bátori Zsigmondot 
ez négy Bátori atyafiaknak, Zsigmondnak, Boldizsárnak, Istvánnak és kardinálnak, 
még akkor respublicát akartak csinálni az urak. Ez ellen törekedett Gálfi, azon volt, 
hogy az az juramentum semmiben menjen, hanem csak az fejedelem legyen liber 
princeps, azt akarta Gálfi, ő maga hasznát is nézte benne, minthogy nutriciussa volt 
Zsigmondnak...
kivánta az vajdaságot Zsigmond kimenésekor 1594. Kendi Sándor miérthogy 
respublicát akart szerzeni ez országban, ezt mondta Boldizsárnak: hagyj békét az 
fejedelemségnek, elég fejedelem lész te Fogarasban, hadd gubemáljuk mű ez 
országot...
következőt mondja: „...Bátori Boldizsár is akarta az fejedelemséget magára venni 
Zsigmond kimenetele után, mindazonáltal az tanácsurak nem monarchiát avagy 
singularis principatust akartak ez országban rendelni, hanem aristocratiát, mint 
Velencében vagyon, [kiemelés tőlem] Az tizenkét tanács lőtt volna az fejedelem, és 
azután száz ember. Ezeknek akaratja és tanácsa szerint gubemáltatott volna ez ország 
dolga.

„295 Egy másik helyen ugyanezt erősíti meg: „Bátori Boldizsár

„296 Az 1594-es hatalom átvételi kísérletről szólva egy másik helyen a

„297

E különbségtevés teljes mértékben összhangban van a kor két legnagyobb 
hatású politikai teoretikusának, Jean Bodinnek298 és Justus Lipsiusnak a nézeteivel, 
aki leideni évei alatt készült el két legnagyobb hatású munkájával a De constantia és 
a De politicaval. A Lipsius által ideálisnak tartott államforma a monarchia, ahogy azt 
Laskai fordítja fejedelemség, amelyben az uralkodó mellett egy tanácsadói testület 

Szamosközyről egészen bizonyosan tudjuk, hogy hatották rá Justus Lipsius 
művei, ennek ékes bizonyítéka a Zsigmond számára írott ajánlása, amelyben Brutus

299áll.

munkássága is ellentmond.
295 Szamosközy IV, 26-27.

Szamosközy IV, 40—41.
297 Szamosközy IV, 37. A különbség egyszerűen az, hogy az előbbi esetében van fejedelem, aki 
tanácsosok segítségével kormányoz, az utóbbi esetben nincs, vagyis köztársasági berendezkedésről 
van szó. A zavar tehát ott keletkezett, hogy a Dialógussal kapcsolatban a szakirodalom nem igazán 
tisztázta, hogy mit értünk kollektív kormányzás alatt. Rácz Lajos szóhasználata is félreérthető, mert a 
kollektív kormányzást megtestesítő fejedelmi tanácson hol a minden abszolutista berendezkedés által 
működtetett legfontosabb kormányzati szervet a Titkos vagy Államtanácsot érti, hol meg köztársasági 
intézményt.

Bodin az arisztokrácián éppen azt érti, mint Szamosközy, néhány tucat arisztokrata család uralmát, 
akik a hatalmat a signoria útján gyakorolják. Példaként többek közt Genfet, Genovát és éppen 
Velencét hozza föl. Jean Bodin, Az államról, vál. Sz. Jónás Ilona, ford., Máté Györgyi, Csűrös Karola, 
Bp., 1987, 156-157.

Lipsius a monarchiát tartja az ideális államformának: „En ha nem helyesben-is, de világosban 
jelentem-meg a’ dolgot, és a’ Fejedelemseget nyilván jóbnak mondom.” Lipsius három ok miatt tartja 
a fejedelemséget a legjobb kormányzati formának: „Hogy az legh-régib: föb és Istenesseb[k\tmz\és 
tőlem] a’ Fejedelemseg. Es bizonyos, hogy minden réghi népek eleinte a Királyoktól fliggöttek. Es e’ 
neveztetet először e’ földön birodalomnak.” Laskai János válogatott müvei, bev. jegyz. Tamóc 
Márton, Bp., 1970, 187-188 és 217-218. Kovacsóczynál ugyanezek az érvek találhatók meg. Eubulus 
Kovacsóczy véleményének tolmácsa a következőt mondja: „Ám legyen a te kormányzási módod jobb, 
mint mondod, vagyis az, amit megszoktunk, s amelyre a természet ereje[kiemelés tőlem] is hajt 
bennünket... Nem királyt vagy fejedelmet kívánunk, mert az van nekünk Isten kegyelméből, ha iQú 
is...” Magyar humanisták, 1232.
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Mihály históriájának kiadásának szükségességéről igyekszik meggyőzni a 
fejedelmet.300 Ugyancsak Brutust próbálták megnyerni a tanácsurak Kovacsóczyval 
az élen udvari történetírónak és fejedelmi nevelőnek. Ez a terv ugyan kútba esett, de 
a fejedelmi nevelő kérdése továbbra is foglalkoztatta a vezetést. A kiszemelt 
(ön)j elölt az a Gyulai volt, aki egyrészt maga is írt egy kis traktátust301 katonai 
vezetők számára, másrészt ahhoz a körhöz tartozott, amelyik a többivel, a 
Báthoryakkal, Kendivei és a kormányzó Giczyvel szemben akarta magához ragadni a 
hatalmat. Ebbe a körbe tartozott Gyulai mellett Kovacsóczy és Gálffy is a jezsuita 
források szerint.

A Gálffy és Kovacsóczy közti szoros kapcsolatról tanúskodnak Szamosközy 
szavai, hogy t.i. a kancellár minden követ megmozgatott Gálffy életének megmentése 
érdekében: „...Bátori Zsigmond Bátori Boldizsár és Bodoni István instigálásából, 
megporoncsolja, igen erőssen Szabó Balázsnak, hogy mindjárt feit vétesse Gálfinak. 
Ezt megértvén Kovatsióczi Farkas cancellarius, mindjárt Bátori Zsigmondhoz 
megyen, mindenképpen azon leszen, hogy szándékát megváltoztatja vele. Zsigmond 
egy levelet ír, hogy megkegyelmezzen Gálfinak. Kovatsióczi egy postától, Egervári 
Jánostól nagy hirtelen elküldé Husztra: igír néki ötven aranyat, és hogy jószágot is 
szerez néki ha gyorsan jár...” Kendi azonban mint azt megtudjuk Gyulaffytól, félt 
hogy fény derül szerepére: „Gálfi halálának Kendi Sándor volt fu oka, mert az 
Bátoriak ellen való practicát Kendi Sándor inditotta volt, hogy az fejedelem ükét 
megölesse, mert addig secure nem regnálhat, hanem az Báthoriak miatt köll veszni 
végre is. Azután, hogy Kendi leánya Bátori Boldisámak birt, félt azon Kendi, hogy ha 
Gálffl megszabadul, kitódatik, mind addig futotta azért urunkat, mind maga és mind 
Bodoni által, hogy parancsolt Szabó Balásnak, az huszti tiszttartónak, hogy fejét 
vetesse Gálffmak.
Sándor svadeálta Zsigmondnak, sőt ugyan az istenért kérte, hogy büntesse meg. 
Feltűnő ugyanakkor az is, hogy Zsigmond viselt dolgaival kapcsolatban mindig 
Kendi látnoki szavait idézi és soha nem Kovacsóczyét. Sőt, a fejedelmet élete utolsó 
percéig hűen szolgáló Gálffyval304 kapcsolatban éppen a kivégzés előtt álló kancellár 
szájába adja a következő szavakat: „...Fráternek hozta volt Gálfit is elő: ő érette is - 
úgymond - szegényért eleget törekedém, de ugyan nem engedé meg életit: aztán ő 
maga megbánta. Mikor fogva voltak az urak is az alsó házban az fejedelem szállásán, 
mind ő biztatta az többit is, hogy mindenkor az többi is, valakik de republica bene 
mereáltanak, mindazok szenvedtenek ilyen méltatlan dolgokat, melylyel rakva mind 
az görögországi, és mind az római históriák

„302 Szamosközy is ezt erősíti meg: „Gálfi camificináját Kendi
„303

„305

300 Balázs Mihály-Monok István: Tar Ibolya, Az első magyar ars historica: Szamosközy István 
Giovanni Michaele Bruto történetírói módszeréről (1594—1598) in Lymbus IV, Művelődéstörténeti 
Tár, Szeged, 1992, 47-83 (a továbbiakban Lymbus IV).

Szabó György, Abafáji Gyulay Pál, (Humanizmus és reformáció 3.), Bp., 1974, 88-97.
Gyulaffy, 29.

303 Szamosközy IV, 27.
Erről v.ö. Gyulaffyt: „Nem az én kegyelmes uram akar engem elfogyatni, hanem Kendi Sándor és 

az Bátoriak.” Gyulaffy, 29-30.
Szamosközy IV, 42. Szamosközy a Chronicon másik verziójával megegyezően, Bodoni és 

Boldizsár felelősségét domborítja ki: „...mely dolgot egyszer megbeszélett volt Bátori Boldizsárnak 
Zsigmond, miben töri fej it Gálfi. Bátori Boldizsár Fejérvárra nagy dúl-fulva, úgy proscribálták Gálfit 
és Bátori Boldizsárnak demandáltak, hogy őket levágassa... Bodoni Istvánt soha jó szívvel azután nem
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Kovacsóczy államelméleti munkássága ill. Gálffyval és Gyulaival ápolt 
kapcsolata véleményünk szerint azt bizonyítja, hogy a kapcsolat alapja elvi jellegű 
volt: erre utal az is, hogy a kancellár az általa vallott sztoikus és lipsiusi elveket 
életében is megvalósítani igyekezett: „Fráter István az Kovacsióczi Farkas 
cancellarius inas szolgája mondta az ura felöl hogy mindez fogságában semmi 
természetit meg nem változtatta: mind öltözésében, sétálásában, feje fésülésében, 
szava-, írása tartásában soha csak egy fohászkodását is, sem pedig csak egy 
könyvhullatását is senki nem látta, hanem mind fektiben, mind felköltiben socratico 
more azon szokást observált: azt sem mondta, hogy mennyi jót tött valakivel, és 
szóljanak érte az fejedelemnek, azonközben, hogy az nagyobbik vasat is 
reáverték.”306 Szamosközy szavai nem csak az egykori patrónusnak, hanem az egyik 
legfontosabb erény, a constantia gyakorlásában példamutatóan viselkedő elvbarátnak 
is szóltak.307 A fentebb mondottak alapján úgy véljük tehát, hogy az 1586 óta tartó 
hatalmi küzdelmek egyik csúcspontján 1592 végén, 1593 elején megmutatkoztak az 
egymással szemben álló hatalmi csoportosulások elvi ellentétei308 is: ezek az eddig 
kellően figyelembe nem vett, ill. félreértett adatok világítják meg Deidrich műve 
utolsó sorainak megfejtését is.

Deidrich ugyanis félreérthetetlenül fogalmaz, nála szó sincs arisztokratikus 
köztársaságról, vagy alkotmányos monarchiáról, hanem csakis egyeduralomról:

„Tűm, veluti par est, Reges vereatur, et illos 
Arbitrio quorum terra regenda data est. 

Nam pius a Domino Rex est, regumque potestas:
Sedibus aetheris, non aliunde, venit.

Unde potestati Regis quicunque resistit,
Acris in hunc superi saeviet ira Ducis.»309

(Miként az illő, féljék a királyokat és azokat/ akiktől a hatalmat kapták/Mert a jámbor 
királynak Isten adta a hatalmat/ amely a mennyei trónustól származik./Aki szembe 
szegül a királlyal/Az Úr haragját vonja a fejére).

Maga Bodin sem fogalmazhatta volna meg pontosabban a korlátlan hatalom 
koncepcióját, az absolutus princeps, az egyeduralkodó jogait. Fentebbi állításunkat

látta Zsigmond, hogy ő volt fő instigátora Zsigmondnál az Gálfi János halálának.” Gyulaffy, 29. 
Szamosközy IV, 42.
Zsigmondot pedig éppen az inconstantia miatt marasztalja el a leginkább, amikor az átadja Erdélyt 

a császárnak : „Sigismundus deserendae Transyluaniae praetexuerit, nihil tarnen magis eum, ut in hős 
laqueos se indueret, impulit, quam iuvenilis ardor ad omnia praeceps, inconsulta crudelitas, spes 
nescio quae honorum et glóriáé, in summa ea omnia, quae adolescentium animos, calore aetatis in alia 
consilia desultoria levitate raptos, in constantia perseverare non sinunt. [kiemelés tőlem]” Szamosközy 
István történeti maradványai, 1566—1603, I—III, kiadta Szilágyi Sándor, Bp., 1876, (Monumenta 
Hungáriáé História, Sriptores, XXVIII) II, 50.

Gálffy és Gyulai lefogása, majd halála után Kovacsóczynak megrendült a pozíciója, ezért lép a szó 
mindkét értelmében frigyre a Kendi családdal kb. egy évvel Boldizsár után ugyanis Kendi másik lányát 
veszi feleségül. A közeledés nagyon érdekes dokumentuma Kendi levele a kancellárhoz 1592 
december 27-én, amelyben a fejedelem és Gálffy mellett szó esik Kendi lányáról, nyilván ekkor már 
mint menyasszonyról. Szádeczky Lajos, Kovacsóczi Farkas levelei, in TT 1893, 46-47.

Deidrich 1593.
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alátámasztani látszik egy másik, 1593-ban Kolozsváron megjelent munka. Baranyai 
Decsi János Syntagma310 című munkájáról van szó: a szakirodalom eddig figyelmen 
kívül hagyta azt a tényt, hogy a Kovacsóczy szolgálatában álló szerző müve nemcsak 
a birodalmi és a magyar jog összehasonlításának monumentális kísérlete, nemcsak 
jogtörténeti munka, mivel kiadását aktuálpolitikai megfontolások motiválták, 
amelyek mögött Kovacsóczy Farkas állt. Ha a fejedelemnek szóló ajánlást elolvassuk 
rögtön kiderül, hogy a kancellár Baranyai Decsin keresztül mit akart mondani, üzenni 
Báthory Zsigmondnak. Az ajánlás ugyanis példabeszéd arról, hogy milyen véget 
érnek a zsarnokok és milyen véget ér a zsarnoki uralom. A szerző a zsarnok 
Damoklész példáját idézi fel, majd rátér arra, hogy milyen a jó fejedelem: „Quo 
Damoclis exemplo satis, ut opinor, ab(!) oculos posuit Dionysius, non solum 
Tyrannorum, qualis ipse erat, séd etiam legitimorum Principum, e quorum numero 
tua est celsitudo, fortunam vulgo quidem felicem praedicari, re autem vera maximis 
curis, difficultatibus, atque periculis plenissimam esse.”31'(Amit Dionüsziosz mond 
Damoklészről, úgy gondolom, nemcsak a zsarnok, amilyen ő volt, hanem az 
igazságos uralom példája is, amelyek egyúttal Felségedet is arra figyelmeztetik, hogy 
az igazságos kormányzást milyen nehézségek, sőt veszélyek közepette lehet csak 
gyakorolni.) Ezután arról beszél, hogy ebben a szorongatott helyzetben lévő 
országban legnagyobb kötelessége a tanácsurakkal egyetemben a béke megőrzése 
alattvalói érdekében. Személyes példáját hozza fel, hogy milyen sanyarú helyzetben 
vannak, amelynek oka a török. Az 1593-ban kitört háborúra célozva a 
következőképpen folytatja: azért írta művét, hogy segítségére legyen a fejedelemnek, 
jóllehet tudja, hogy fegyverek közt hallgatnak a törvények. Nincs veszélyesebb annál, 
ha az ország legnagyobb ellensége saját fejedelme:

„Etsi enim leges silent inter arma: tarnen nihil impedit, quominus Tua Celsitudo ut in 
pace bellum, ita tempore belli pacis artes meditetur. Siquidem nihil est, quod minus e 
Republica sit, quam Principem in sua patria peregrinum ac hospitem esse, legesque 
quarum et conditor defensorumque bonarum et corrector malarum esse deberet, 
ignorare. Ut enim Principibus leges: ita regnis praesunt Principes, vereque dici potest 
magistratum esse legem loquentem, legem autem mutum magistratum.”312 
(Habár fegyverek közt hallgatnak a törvények, mégsincs akadálya, különösen 
Felséged számára, hogy a békében a háborúról, a háborúban a békéről gondolkodjon. 
Nincs rosszabb annál, ha egy fejedelem, akinek pedig az állam törvényeinek, 
alattvalói vagyonának a védelme és a bűnök kijavítása a kötelessége, országának 
rosszakarója és ellensége. Mert amiként a törvények a fejedelmet, úgy kormányozzák 
a fejedelmek az országot, úgy is mondhatnánk, ahogy az uralkodó törvényt hoz, de őt 
is köti a törvény.)

310 Ioannis Decii Barovii, Syntagma institutionum iuris imperialis ac ungarici...., Claudiopoli, 1593, (a 
továbbiakban Syntagma).
311 Syntagma, a2v.
312 Syntagma, a3v. Az ajánlás fényében az is érthetővé válik, miért kísérletezett Baranyai Decsi 
sikertelenül a fejedelmi kegy elnyerésével. Merész szavait legfőbb patrónusa brutális félreállítása után 
nem felejtették el, így maradhatott munkássága is visszhangtalan.
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Gondolhatunk persze arra, hogy ismervén Zsigmond és a pápai nuncius 
ezirányú elképzeléseit, Baranyai Decsi itt a háborúba való belépéstől akarja 
visszatartani a fejedelmet. Az udvar és Prága közeledésére azonban csak 1594 
júliusából ismerjük az első adatot, egy szövetséglevelet, amelyben Zsigmond ígéretet 
tett a háborúba való belépésre.313 Kevéssé tartjuk valószínűnek azt is, hogy a szinte 
minden művében, úgy itt is szükebb pátriája veszésén kesergő Baranyai Decsi nem 
üdvözölt volna egy ilyen háborút. A fentebbi idézet a hazája iránt ellenséges 
fejedelemről sokkal inkább Gálffy és Gyulai eljárás nélküli meggyilkolására utal, azt 
viszont nem volt tanácsos nyíltan felemlegetni.

Ezek alapján joggal feltételezzük, hogy Deidrich művében azokra a kancellár 
irányából kiinduló hangokra is reagált, amelyek révén Kovacsóczy megpróbálta már 
csak saját érdekében is, visszatartani urát a további leszámolásoktól. Számára ez 
nagyszerű alkalmat szolgáltatott arra, hogy éppen ellenkezőleg, igazolja a 
leszámolások jogosságát. Arra, hogy mennyire a hivatalos szász verziót fogalmazta 
meg a kormányzás mikéntjével kapcsolatban, Huet többször idézett orációja a 
legjobb bizonyíték.

Huet mielőtt a tulajdonképpeni mondandójára térne, azt egy rövid 
eszmefuttatással vezeti be: amit az uralkodó hatalmáról a bevezető részben mond, az 
túlmutat egy náció partikuláris érdekein és a fejedelmi hatalom apológiájává válik: 
„...quia a nemine alio haec nostra pendet patria, quam ab indigeno Principe, et 
quidem absoluto, dico absoluto, quia nec ab Orientali, nec Occidentali potentia 
obtrusus est, verum libera atque communium sufffagiorum electione declarators 
confirmatusque est, Itaque non Vasallus aut Locumtenens, non mercenarius aut 
Surrogatus, sed absolutus noster Princeps, rex, Caesar sufficiens est.” (...minthogy 
semmi mástól nem függ a haza, csak a teljhatalommal, hangsúlyozom teljhatalommal 
rendelkező született fejedelemtől, aki sem a kelettől, sem a nyugattól nem kapta 
hatalmát, hanem mindannyiunk szabad választásának következtében nyerte el azt, 
éppen ezért nem vazallus vagy helytartó, nem szolga vagy hivatalnok, hanem 
teljhatalmú fejedelem, mint egy király vagy egy császár.)314

Deidrich tehát két irányba is súlyt szavaival. Miközben a fejedelmi hatalom és 
a Báthory dinasztia dícséretét zengi, nyíltan az árulókat, burkoltan pedig a kivégzett 
urakkal közismerten jó kapcsolatokat ápoló és a szászok által különösen gyűlölt 
Kovacsóczyt ítéli el. Az abszolút fejedelmi hatalom apológiájával ugyanakkor 
oldalvágást intéz a Kendi féle csoportosulás ellen is, amelynek vezetői a köztársasági

313 EOE III, 445.
314 Ezek a szavak akkor hangzottak el, amikor a szász párt úgy érezte, többé nem tartozik a három 
nemzet közé, mert kisemmizték: ezért igyekezett legitimálni a szászok jogát a libera electióval 
kapcsolatban. Ö sem hagyhatja persze figyelmen kívül azt a tényt, hogy Erdély mégiscsak éves adót 
fizet a töröknek. Erre az ellenvetésre azt válaszolja, hogy ezt nemcsak Erdély teszi meg, hanem mások 
is, aki pedig erre nem hajlandó, az arra kényszerül, hogy rengeteget költsön fegyverekre. Chronicon II, 
289. A választás egyébként nem mond ellen a teljhatalomnak Bodin szerint sem, ha azt a dinasztia 
örökösödési joga egészíti ki. Ez utóbbit az abszolút uralom egyik ismérvének tartja. Bodin, 77-80. 
Jóllehet az erdélyi rendek ragaszkodtak a szabad választáshoz, a gyakorlat azt mutatta, hogy 
dinasztiaalapítási kísérletekkel nem volt erejük szembeszállni. A nagy kivétel éppen 1588, amikor az 
öröklés feltételéül módjuk volt a jezsuiták kiűzését megszabni. Az örökösödési jog érvényesítési 
kísérleteiről ill. a választásról v.ö. Rácz, 37-57, 82-113.
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elveket valló Kendi Sándor és a Zsigmondot felváltani szándékozó, a szászok által 
szintén gyűlölt Báthory Boldizsár.

Kisemmizve a hatalomból és kitéve a két másik nemzet állandó támadásainak 
más eszköze nem is nagyon volt a szász nációnak, mint a fejedelmi hatalom 
apoteózisában való közreműködés.315 Huet Albert és a szász univerzitás a kezdeti 
védekezés után 1593-ban látta elérkezettnek az időt, hogy kihasználja egyik 
legnagyobb ellenségének, a kancellárnak a megrendült helyzetét: Deidrich laudációi a 
hatalom irányában tett látványos gesztusok a fejedelmi politika legitimálása 
érdekében, amelynek mélyén ott munkál a szász náció elszánt pozíciókeresése, hogy 
az udvarban minél nagyobb befolyást szerezzen.316

315 -Nézetei egyébként tökéletesen fedik a lutheránusok számára kötelező érvénnyel megszabott 
attitűdöt, az engedelmességet az uralkodói hatalommal szemben. Ezt az elvet egyébként éppen a német 
fejedelmek szegik meg, azzal az ürüggyel, hogy a császári hatalom csupán választott tisztség, nem 
pedig öröklött. Luther politikai nézeteiről kimerítően v.ö.Quentin Skinner, The foundations of modern 
political thought, II, The age of reformation, Cambridge-New York-Oeakleigh, 1996, (az olasz 
fordítást használtam, ott v.ö. Skinner II, 9-167).
316 Egészen prózai és nem kevésbé hatásos eszközök is rendelkezésre álltak e célból. 1592-ben éppen 
Nagyszebenben tartózkodik a fejedelem, amikor hírét veszi Boldizsár állítólagos hatalom átvételi 
kísérletének. A Chronicon szerint gazdagon megajándékozták jóindulata elnyerése végett, ha azt 
mondanánk megpróbálták megvesztegetni, nem járnánk messze az igazságtól. A lobbizásnak ez bevett 
formája volt Erdélyben már több évszázada. Ezt onnan tudjuk, hogy a szászok nyilvántartást vezettek 
azokról az ajándékokról, amelyet az udvar kulcsfontosságú tagjainak adtak, amiből pontosan követni 
lehet arra, hogy ki, vagy kik rendelkeztek éppen akkor nagy befolyással. Chronicon I, 90, Rácz, 132— 
133.
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Az Igort szép história helye a fejedelmet dicsőítő nyomtatványok között

Ha a két fentebb elemzett Deidrich mű a védekezés ill. a pozíciókeresés 
dokumentuma, akkor az Igön szép história című tudósító ének leplezetlen politikai 
állásfoglalás, színvallás a fejedelmi politika mellett. A szöveget kiadó RMKT szerint 
valamikor 1595 őszén keletkezett, erre utalnának a vers végén a török ellen vonuló 
vitézekhez intézett buzdító sorok. Az ének az 1594 nyarán történt eseményekkel 
foglalkozik, amikor Erdélynek a török pártján való megmaradása vagy a háborúba 
való belépés a császár és a pápa oldalán volt a tét. A történtek túlságosan is jói 
ismertek ahhoz, hogy azokat újra elismételjük, itt pusztán arra szorítkozunk, hogy 
felvázoljuk a törökös párt bukásához vezető eseményeket.

Nem sokkal Gálffyék kivégzése után radikálisan megváltozik a külpolitikai 
helyzet. Kirobban a tizenötéves háború, Erdély és a fejedelem szorult helyzetbe kerül. 
Belülről megosztja a törökös és a háborús párt küzdelme, ráadásul mindkét 
nagyhatalom egyértelmű politikai állásfoglalást kíván tőle. Zsigmond már 1594 
júniusában aláír egy szerződésfélét Rudolf császárral és megpróbálja a kolozsvári 
országgyűlésen elfogadtatni a törökkel való szakítást. Ez nem sikerül, amire a 
fejedelem lemond és átadja hatalmát unokaöccsének Boldizsárnak. Az országot 
azonban nem hagyja el, hanem Kővár várába húzódik híveit maga köré gyűjtve. 
Miután ez megtörtént bevonul Kolozsvárra, ahol a rendek engedelmeskednek 
akaratának és megszavazzák a háborúba való belépést. Ezután kerül sor 
Kovacsóczyék lefogására, majd kivégzésére. Lássuk most az éneket!

A versfőkben a szerző Szerdahelyi Mihálynak nevezi magát, e néven azonban 
három személyről is tudunk. Az RMKT szerint elképzelhető, hogy a később nagy 
szerepet játszó és a szerdahelyi előnevet viselő Imreffy Jánosról van szó, mivel a 
versfőkben a név után az olvasható, hogy attia. Ez azonban véletlen is lehet. Az 
énekkel Asztalos Miklós foglalkozott behatóbban, aki megállapította, hogy a szerző 
annak érdekében, hogy az összeesküvők elvetemültségét bizonyítsa több tényt 
meghamisított. Nyilvánvaló szándéka az volt, hogy igazolja urát ezért bélyegzi meg 
összeesküvőként és árulóként a kivégzett urakat.

Az éneknek ránk maradt egy német fordítása is, amiről Asztalos nem tudott, a 
Trauschenfels által 1860-ban kiadott szöveget 
nemcsak a német verzió létezésének tényét állapítja meg, hanem azt is, hogy a német 
változat a tényeket illetően jóval pontosabb, egyes helyeken bővebb is, ráadásul az 
események egy részét más sorrendben adja elő. A terjedelmet tekintve jelentős eltérés 
mutatkozik a két szöveg közt, a magyar 110, az egyébként szintén hiányos német 172 
versszakból áll. Az RMKT szerint ez azt bizonyítja, hogy a német fordító előtt egy 
jóval teljesebb szöveg volt ugyanakkor azt állítja, hogy a magyar nyelvű az eredeti. 
Az ellentmondást úgy próbálja meg áthidalni, hogy feltételez egy teljes magyar
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31S azonban az RMKT ismeri és

j17 Asztalos Miklós, Szerdahelyi Mihály históriás éneknek vélt politikai éneke 1595-ből, Pécs, 1925, 
7-8, 12, 16-21.

Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens, ed. Eugen Trauschenfels, Kronstadt, 1860, 
91-116.
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szöveget, amelyből elkészült a német verzió. így magyarázható a német verzió 
terjedelmesebb és pontosabb szövege. Aztán a magyar eredeti elveszett és csak egy 
romlott másik magyar változat maradt meg, amelyet nemcsak az bizonyít, hogy 
hiányosabb, ráadásul felcseréli az eseményeket, hanem az is, hogy a dátumok szinte 
minden esetben hibásak. Ennek oka részben a másoló tévedése, részben pedig az, 
hogy az éneket egy évvel később, vagyis 1595-ben lejegyző Szerdahelyi már nem 
emlékezett pontosan a dátumokra. Nehezen hihető azonban, hogy egy év alatt ennyire 
megkopna az emberi emlékezet és az is, hogy amint azt az RMKT sugallja, a ránk 
maradt magyar változat mégiscsak az eredetit őrizte meg a maga pontatlanságaival, 
hibáival. Erre a nehezen bizonyítható és logikailag is ellentmondó, nyakatekert 
hipotézisre azért kényszerült az RMKT, mert készpénznek vette Asztalos azon 
állítását, miszerint az ének csakis 1595-ben születhetett. E nézetek megcáfolására az 
alábbiakban néhány olyan érvet hozunk fel, amely reményeink szerint egyúttal 
tisztázza a két ének születésének körülményeit, és a szereztetés módját.

Asztalos tehát az éneket vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az abban 
szereplő események miatt az Igön szép história nem 1594-ben készült, mint ahogy 
Szerdahelyi állítja az utolsó versszakban, hanem 1595-ben. Döntő bizonyítékul az 
108. versszakot hozza föl:

„Ágion diadalmat az pogani ellen,
Es mind egietömben tatar nemzetön, 
Uöhessönk hatalmat az rut nemzetön, 
Latuan nagi kínokat niomorultakon.»319

A versszak az 1595-ös havasalföldi hadjáratra utal, akkor volt ugyanis 
szükség a török elleni harcra való a buzdításra. A 107. versszak pedig arra buzdít, 
hogy a vitézek legyenek hűek és ne árulják el urukat. Ez az oka annak, hogy az Igön 
szép história politikai ének, mert célja a fejedelem politikájának igazolása 
ugyanakkor tisztázása a felelősség alól. Ez szerintünk is így van, de az 1595-ös 
eseményekbe, amely Asztalos és az RMKT szerint az ének kontextusa, egyszerűen 
nem illeszthető a Szinán nagyvezér ellen indítandó hadjárat. A propagandisztikus 
művek mindig egy politikai irányzat vagy párt nézeteinek szócsövei és a bennük 
elrejtett utalások mindig aktuálpolitikai eseményekkel vannak összefüggésben. Azt 
pedig semmilyen forrás nem támasztja alá, hogy nem egészen egy évvel a törökös 
párt likvidálása után egy újabb összeesküvéstől kellett volna tartania a fejedelemnek. 
1595 valóban a keresztény fegyverek legnagyobb sikereinek, Esztergom 
visszafoglalásának és a havasalföldi hadjáratnak az éve volt, de éppen ezért nehéz 
elképzelnünk egy olyan szituációt 1595 őszén, amelybe az éneket belehelyezhetnénk. 
Ha mint Asztalos írja az ének azért készült, hogy az esztergomi siker után a vitézeket 
a további harcokra buzdítsa, akkor igen nehezen hihető, hogy erre egy közelmúltban 
lezajlott összeesküvés lett volna a legjobb példa, nem pedig mondjuk a kenyérmezei 
diadal, az esztergomi siker vagy más török ellen aratott győzelem. Asztalos állításai 
igazolására az első versszakot hozza fel:

319 RMKTXVII/l, 42-43.
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„Szüksegh ezt megh írnom es megh gondolnom, 
Az köröztienöknek például adnom,
Es mindön röndöknek elő számlálnom,
Mört ez orzagban sok zur zauar uagion.”

Az összeesküvés vérbe fojtása után, a Habsburgokkal kötött szerződés, Mária 
Krisztiema kezének elnyerése, az esztergomi győzelem idején zűrzavaros idők 
uralkodtak Erdélyben? Semmi esetre sem. Gyanúnkat tovább erősíti a német verzió 
címadása, amit viszont Asztalos nem ismert: Ein schön und lustig História wie Gott 
der Allmechtig Bathoij Sigismund dieses armen Siebenbürgens, Fürsten, wund L. H. 
Wunderbarlich erettet hat Von des Teuffels Tyrannen Wund aller Veretter Hand, in 
gesangweis verfasset auff die Vngerische nott zu singen, oder Nu ffeiyet gottes etc. 
Ihm Jar 1596 allen armen Christen zum seligen trost in dieser unseligen Welt. 
(Egy szép és gyönyörködtető história arról, hogy milyen csodás módon mentette meg 
a mindenható Isten Báthory Zsigmondot, Erdély fejedelmét az ördögnek, minden 
hitszegők zsarnok urának kezei közül, a magyarok veszedelme idején, amelyet a 
Most szabadítson Isten... énekének nótájára és a szegény keresztények vigasztalására 
szereztek ebben a boldogtalan világban, az 1596-os évben).

A német szöveg elkészültét az 1596-os évnek mind Magyarország, mind 
Erdély számára súlyos eseményei motiválták. Szeptember és október folyamán zajlott 
Eger ostroma és eleste, majd a mezőkeresztesi csata. E két egymást követő esemény a 
háború fordulópontja volt, Nagykanizsa mellett az egyetlen jelentős és tartós török 
foglalás ill. a háború legnagyobb nyílt és a keresztények számára vesztes ütközete. A 
török oldalon maga a szultán III. Mohamed vonult hadba, Szulejmán óta az első és 
utolsó török császár, aki Magyarországra személyesen hadat vezetett. A német 
változat címének szövegösszefüggéséből az derül tehát ki, hogy ebben a válságos 
helyzetben Erdély fejedelmével is történt valami, amit az ének minden áruló ura az 
ördög praktikájának tulajdonít. Az árulók ura megtisztelő jelző tudatos választás 
eredménye, és ha elképzelésünk helyes, akkor a cím a felerősödő békepárti és a 
fejedelem politikájával elégedetlenkedő hangokra és az azok mögött megbúvó 
politikai csoportosulásokra céloz.

A havasalföldi győztes hadjárat ugyanis nem oldott meg semmit Erdély 
számára, az ígért császári és pápai segítség elmaradt, a háború terheinek nagy részét 
tovább kellett viselni, sőt a szerződés értelmében még Erdélynek kellett megsegíteni 
a császárt. Az év nyarán Zsigmond sikertelen kísérletet tesz Temesvár elfoglalására, 
jóllehet a vár felmentésére küldött tatárokra érzékeny vereséget mér. A háborús 
eseményekkel párhuzamosan Erdélyben válsághangulat uralkodik el, a visszavont 
székely szabadság miatt fellázadó közszékelyek mozgalmát fegyveres erővel kellett 
leverni és tudomásunk van arról, hogy az 1595-ben üldözni kezdett törökbarát 
szombatosok pártot szerveztek Zsigmond megbuktatására egy Ábrahám nevű 
hetvenkét éves aggastyánban találva meg vezérüket. Ábrahámot Szinán pasa is 
támogatta, eldöntött tény volt tehát Zsigmond letétele. A nagyvezér váratlan halála és 
a szultán személyes hadba vonulása miatt lekerül ugyan a napirendről jelöltsége, a
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békepárti hangokat azonban már nem lehet elhallgattatni.321 A török háborúból való 
kiugrásnak azonban nincs vezére, mint ahogy igazi pártja sincs, hisz a potenciális 
vezetőket két évvel hamarabb likvidálták. A katonai, a magánéleti kudarcok hatására 
és a békepárti hangoktól elkedvetlenedve már 1596 szeptemberében elküldi Carrillót 
Prágába, hogy lemondásáról tárgyaljon.

Egy ilyen szituációban valóban egyszerre kellett a külső és a belső ellenség 
ellen harcolni: ezt a célt nagyon szépen foglalja össze a 107. és 108. versszak:

„Fejenként vitezök, ti it kik uattok, 
Feiedelmetöknek hiuek lögietök, 
Es az árulókról példát uögietök,
Az nagi vr Istennek köniörögietök.

Ágion diadalmat az pogani ellen,
Es mind egietömben tatar nemzetön, 
Uöhessönk hatalmat az rut nemzetön, 
Latuan nagi kánokat niomorultakon» 322

Asztalost az téveszthette meg, hogy kronológiai szempontból semmilyen konkrét 
utalást nem talált a szövegben, az 1594—es események után pedig logikusnak tűnt, 
hogy a fenti két versszak csakis Zsigmond 1595-ös havasalföldi hadjáratára utalhat. 
Ha viszont mindkét ének 1596-ban született, akkor valószínűbb, hogy a jóval épebb 
és a történéseket az egyoldalú beállításoktól eltekintve a valóságnak megfelelően 
előadó német verzió született hamarabb.323 Döntő bizonyítékul azonban nem is a 
fentebb elmondott események szolgálnak, hanem az a mód, ahogyan elmondják, az a 
nézőpont, amelyből látják és láttatják az énekszerzők az eseményeket.

Az összeesküvésről a két ének mellett több egykorú beszámoló is készült. A 
külföldiek által készített beszámolókat kizárhatjuk vizsgálódásaink köréből: ezek 
után néhány forrás marad csupán, az egykorú vagy közel egykorú beszámolók, mint 
Szántó nagy összegző beszámolója, két Kurzer Bericht címet viselő beszámoló, 
végül az eseményeket megörökítő feljegyzések, Szamosközyé, Baranyai Decsié és a 
Chroniconé. A fentebb említett forrásokból rekonstruálhatjuk az eseményeket, 
hangsúlyozzuk azonban, hogy azokat egyetlen forrásunk sem tartalmazza teljes 
egészében, sőt éppen az eltérések adnak lehetőséget arra, hogy megoldási javaslatot 
tegyünk a két ének keletkezéstörténetével kapcsolatos problémákra.

A fejedelem a császárral kötendő szövetség érdekében Gyulafehérvárra hívja 
össze az országgyűlést. Az megszavazza a törökkel való szakítást, azonban váratlanul 
tatárok törnek az országba, akik ellen Zsigmond unokatestvérét, Báthory Boldizsárt 
küldi. A törökpárti urak kihasználván a helyzetet, Tordára hívnak össze egy gyűlést,

321 Dán Róbert, Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon, Bp., 1987, 89-90.
322 RMKTXVII/1, 42.
323 A szöveget lemásoló Simon Czauk brassói polgár az események kortársa volt, az általa összeállított 
Ephemeris az 1590-1602-ig terjedő eseményeket foglalta magában, a magyar verzió esetében a szerző 
nevét ismerjük ill. egy jóval későbbi, az 1610—1611—es években lejegyzett szöveget. Bartoniek, 176, 
RMKTXVII/1, 503-504.
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amely megsemmisíti a gyulafehérvári végzéseket. A fejedelem a rossz híreket hallván 
lemond Boldizsár javára cserébe a szabad eltávozásért. Az urak először azt tervezik, 
hogy kiadják a Portának, ezért eg yideig még az élete sincs biztonságban, a Zsigmond 
híveit mozgósítani ill. a külföldöt értesíteni szándékozó Carrillót elfogják, de 
nemsokára szabadon engedik, aki a közben Kővárban meghúzódó Zsigmondhoz 
csatlakozik. Ide nem követik az összeesküvők, Boldizsár ugyanis nem akaija 
rokongyilkossággal beszennyezni kezét. Ezután Boldizsár fejedelemmé akaija 
választatni magát, Kendi Sándor azonban velencei mintára köztársaságot akar, nem 
pedig egy újabb zsarnok Báthoryt. Az összegyűlt rendek azonban Huet Albert 
nagyszebeni királybíróval az élen megtagadják az elismerést, mondván, hogy már 
van törvényes uruk. Közben a Kővárban szervezkedő Zsigmond követei a maguk 
oldalára állítják az eseményeket követni nem igazán tudó országgyűlést. A lázadók a 
megígért büntetlenség tudatában maguk mennek a fejedelem elé, aki úgy tűnik 
megbocsátott nekik. Nem nyugodván azonban bele az események alakulásába és 
félvén is Zsigmondtól, azt tervezik, hogy elteszik láb alól. A fejedelem értesül 
ezekről a tervekről és megteszi az ellenlépéseket. A székely puskások, akék 
darabontok megszállják Kolozsvár kapuit, majd lefogják a templomból kifelé 
igyekvő urakat. Boldizsár kardot ránt ugyan, de a testőrök lefogják. Ezután 
következnek a kivégzések de nem egyszerre, hanem időben elhúzódva.

A beszámolók jó része a háborús párt tagjainak ill. Alphonso Carrillónak a 
szerepét hangsúlyozza, és a szászokat, ill. Huet Albertet meg sem említi. Egyetlen 
beszámoló esetében történt ez másként: a Veress Endre által összeállított Documente 
őriz egy olyan Kurzer Bericht címet viselő és 1595 május 2-án készült német nyelvű 
szöveget, amely a többi beszámolótól eltérően és a két énekhez hasonlóan a szászok 
ill. Huet Albert szerepét emeli ki.324 A szász szerep kiemelésén kívül van még két 
mozzanat, amely szerepel a két énekben, nem szerepel viszont a Kurzer Berichthtn 
és a többi általunk ismert beszámolóban, csak Szántó Istvánéban és a Chroniconbm: 
ez pedig Kolozsvár felgyújtásának terve és a fejedelem ellen tervezett merénylet már 
annak kolozsvári bevonulása után. A források közti eltérések oka véleményünk 
szerint az, hogy, mint látni fogjuk, a Chronicon az erdélyi szász nézőpontot adja 
elő,325 Szántó beszámolója pedig a rendi vezetés számára készült: ezekről pedig 
tudjuk, hogy rendkívül részletesek voltak. Mindkettő a problémát belülről, az 
eseményeket a résztvevő szemszögéből ítélték meg.

Az említett szövegek véleményünk szerint alapvető fontosságúak a két ének 
születése és a szász párt által játszott szerep megértése szempontjából; ez indokolja 
azt, hogy a továbbiakban az összeesküvés eseményeit összevessük a két éneknek, a

324 Documente IV, 208-215. A másik, 1594 szeptemberében kelt Kurier Berichtet Szilágyi közölte. Az 
ismeretlen szerző nincs teljesen tisztában az erdélyi viszonyokkal, nem ismeri azokat, amelyet a torz 
alakban leírt nevek bizonyítanak: Bodtzschai, Khendi Schandan(l), Joscha Andreas (Jósika István?). 
Ráadásul többi forrásunktól eltérően Komis Gáspár szerepét emeli ki, szászokról, székelyekről nem 
tud, sót az összeesküvők között meg sem említi Kovacsóczyt Iffiu Jánost tartván a kancellárnak. A 
jelentés a birodalmi olvasókat megcélzó Zeitungokkal rokonítható, ezért az irattal nem is foglalkozunk 
részletesebben. EOE III, 453-458.
325 így tesz a Chronicon is, amelynek jegyzetben közölt része Johannes Ursinus segesvári szász 
történetíró feljegyzésein alapul. Ursinus művének 1599-1611 közti eseményekkel foglalkozó szövegét 
Kemény is kiadta a Deutsche Fundgrubenben. A Chronicon jegyzeteiben azonban Trausch idéz 
Ursinus szövegeiből is, a továbbiakban ezeket használjuk mi is. Ursinusról v.ö. Bartoniek, 180-181.
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Kurzer Berichtnek, és Szántó jelentésének alapján. A többi alapjában véve külföldiek 
által írott beszámolóval itt most nem foglalkozunk, a Chronicon ill. Szamosközy 
adatait pedig kiegészítésként idézzük, mert nem tudjuk pontosan mikor jegyezték le 
az eseményeket, így forrásaikat sem tudjuk behatárolni.

Kurzer Bericht a két ének

„Dann erstlich ist der zu Clausenburg in des Fürsten 
Haus einzogen, darnach fürstlichen Titl und Würden 
an sich genomben, item in der Session sich an des 
Fürsten Stell gesetz; darüber die Sachsen fumemblich 
übel zufrieden gewest, welcher Königsrichter,
Albertus Huetter genannt (wird von allen sieben 
Standen erwählt zu einem Haupt der Sächsischen 
Nation und hat die ander Stell nach dem Fürsten, wie 
zue anderer Zeit vom Siebenbürgischen Regiment mit Dem liebsten Herren gevatter mein

Sigismundi treuer wil ich sein”

„Der Richter aus der Hermannstadt 
Albertus hutter daher tratt 
Mit zornigen mutt also sprach 
Ich muss sehen zu dieser sah.

Ich der Richter der Siben haupt 
Steh bei dem des ihr mich beraubt

mehrerm wird gedacht werden) im Rath dem 
Balthauser Bathori mit diesen Worten zuegesprochen: 
»Genadiger Herr, spricht er, [die obrist Stell] gebührt ... 
Euer Gnaden gar nit, dann wir wollen zuvor wissen, 
wo unser Fürst sei, und ist dann von Nöten, einen 
Fürsten Zu Erwählen, so gebührt nach ihm mir im 
Namen aller Sachsen die obrist Stell; darumb wellen 
Euer Gnaden sich eines andern bedenken und ein

Az szebeni kirali birois monda:
»Het kulczos varasnak vagiok biraia, 

Colosvamak lezök oltalmazoia,
Mört uagiok vaidanak en körözt attia.

wenig gemachthun; dann mit mir sollen Euer Gnaden 
nit Weyda werden.«Das vermeldt er im Namen aller 
Sachsen... den Albertum Huetter, welchem Allein er Vrak, adgiatok ele mi io vrunkat,

Batori Sidmondot, mi io vrunkat, 
Nem szánom erötte en halálomat.

Nagisagosnak mondom enis magamat,

sich vertraut (dann er ihne vor etlich Jahren zum
„326Vater Angenomben und also noch verehret) 

(Kolozsváron először a fejedelmi palotába ment, [t.i. 
Báthory Boldizsár] miután a fejedelmi címet és 
méltóságot magához ragadta, és ott az ülésen 
fejedelemmé jelöltette magát: ennek bekövetkeztétől 
különösen a szászok féltek, Huet Albert királybíró 
pedig (a szász nemzet fejét a hét város választja, 
amely méltóság a fejedelemé után következik, mint 
azt korábban az erdélyi kormányzat kapcsán már 
említettük) a tanácsban így szólt Báthory 
Boldizsárhoz: »Feségednek«, mondta, »nincs joga 
erre magas méltóságra, mivel a fejedelem választás

De houa törtetők? Vagi megh ölte tök? 
Nem tudok más fejedelmet köztetök, 
Vaida hire nekül giülest törtetők,
Megh lattiatok, erről megh emleköztök.?)327

326 Documente IV, 211.
327 Trauschenfels, 101, RMKTXVII/1, 35. A Trauschenfels által kiadott német szövegre az 
összevetéseket leszámítva, és az RMKT gyakorlatát követve, csak akkor hivatkozunk, ha megfelelője 
hiányzik a magyar szövegből. .Albertus Hutterus imprimis cum reliquis Saxonibus, electioni növi 
Principis reclamavit, jam enim a nonnuilis Balthasar Bathoreus electus erat. Hutterus autem milites 
agiles et alios in suas partes trahens, se nullo modo consentire, publice proclamat, neque se, Principe 
suo vivo et sano, foedifragum futurum, juramento alteri praestito et dato. Hie ordines militesque prope 
constemati, an igitur vivit Princeps? Quaerunt. Respondet Albertus, vivit maximé et laeta fruitur aura. 
Unde tu hoc? Scio respondet ille, et, nisi mox eum reduxeritis, quam inique se res habitura sit, 
videbitis: hanc telam enim, de perdendo Principe, diu texuerant. etc. etc. Ad hanc vocem omnes 
Ordines, praesertim milites, reducendum esse, magna voce, et ex composito, clamitant, imo et 
conjurati annuunt, seque maximé ob felicitatem Principis gaudere ajunt.” Chronicon I, 101-102.
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joga a szászok nevében engem illet, ahogy enyém a 
második méltóság is a fejedelem után. Felséged vegye 
fontolóra ezt, és ne viselkedjen úgy, mint egy 
uralkodó: és tudni akarjuk azt is, hogy hol van a mi 
igazi fejedelmünk.« Ezeket mondta a szászok 
nevében.)

Az összeesküvők árulásuk nyilvánvaló bizonyítékaként levelet írnak a tatár 
kánnak, aki így elkerüli a várható vereséget, amelyet az erdélyi csapatok mérnének
rá.

Kurzer Berich a két ének

„Nach wenig Tagen hernach kombt vorgenanntem 
Caspar Komis ein ander Schreiben zue, mit des Fürsten 
Hand und Siegel verfertigt, dass er die Tartem 
unverhindert soll ziehen lassen, welches Schreiben die 
Verräter unter einander practiciert, wie solches hernach Zu fleyen wo sie künden ie. 
zu versehen...Fürs ander zeicht er auch an, dass des 
Balthauseri Bathori Secretarius, und ein ansehenlicher 
des Francisci Kendi Diener allzeit bei den Tartem 
gewesen und ihnen den Weg gezeigt, welches auch aus 
dem zue schliessen, dieweil in ihren Güetem kein 
Schaden Beschehen.
(Néhány nap múlva megérkezett a fent mondott Komis 
Gáspár a fejedelem egy másik levelével, hogy hagyja 
elvonulni a tatárokat. A tanácsurak egymást közt 
tanakodtak, vajon mit jelent a levél... A fejedelem 
említette azt is, hogy Báthory Boldizsár titkára és 
Kendi Ferenc szolgája állandóan a tatároknál voltak, és 
mutatták nekik az utat, ami abból is kiderül, hogy 
birtokaikat nem érte kár.)

„Mit groszem Heer kam Sigismund 
Bald werd den Tattern chan zu kundt 
Die Edelleut offt wameten sie

Der Cantzier dan die Prieff als baldt 
Verfertiget zu solcher gestalt 
Offt er zu innen schreiben thet 
Sie sollten flihen grosz not wer.»329„328

Miután nem sikerült Erdély elhagyására bírni és új fejedelmet választatni az árulók 
kénytelenek voltak visszahívni a fejedelmet, de azt tervezték, hogy Kolozsváron 
megölik:

a két énekSzántó

„Köszöni Baldisar azt bort Iffiura 
Az feyeben ezt, hogi mint io apamra 
Batori Sidmondnak ü halalara 
Igeköszek el ueszteni magaban

„Videntes itaque factiosi, se nihil proficire 
posse, пес sua impia consilia vivente Principe 
progressum et optatum finem habere posse, 
mittunt legates ad Principem nomine regni

328 Documente IV, 209, 213. 
329 Trauschenfels, 99.
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Vagi az, hogi áltál esőm halnap rayta 
Uagi az, hogi vayda magat megh muttattia, 
Sebieben Boldisamak mordali puskaya,
Es az mellet neki elös hanczarya”

rogantes, ne gravaretur venire Claudiopolim, 
et comiciis, simulque regnicolarum 
dissensionibus finem imponere. Hoc autem 
ideo suadebant sediciosi proceres, ut si ilium 
elicere ex arcé Keovar possent et 
Claudiopolim adducere, facilius ibi veneno 
vei aperta vi perimerent: atque hac ratione 
alium, quem vellent, sine tumultu principem 
eligerent
(Látván az összeesküvők, hogy nem érték el 
istentelen tanácsaikkal a kívánt célt, az ország Mit meiner buchs wnd tolch gar spitz 
nevében követeket küldtek a fejedelemhez, Dring ich eraus ein grosse Hitz- 
hogy halogatás nélkül jöjjön Kolozsvárra az 
országgyűlésre és simítsa el a rendek 
viszályát. Az áruló urak úgy vélték, hogy ha 
Kővárról Kolozsvárra csalják, könnyebben 
tudják méreggel vagy nyílt erőszakkal 
félreállítani: ily módon, vélték, zavargások 
nélkül tudnak majd új fejedelmet választani.)

Mit gar fröligem wnd truncken mundt 
Sprach ehr wnd soffs aus bis auffden grundt 
Dis trincke ich auff Sigismundi Tod 
Er soll sterben ehe die son wird roth

»330
Entweder er wirdt müssen sterben 
Odder musz ich durch ihn verderben

Szerdahelyi énekének és Szántó beszámolójának egyetlen közös pontja, amely 
sehol másutt az egykorú források között nem olvasható, ez pedig a székelyek által az 
összeesküvésben játszott szerep:

„Az három szekölsegis melletted uagion, 
Nagisagod szabadsagot nekiek adgion, 
Mint az elöt eltek, ugi megh maradgion»332

Szántónál a következőt olvashatjuk: „Octo praeterea millia peditum, qui erant in 
Zeculia, ad se properare iubet... Princeps... palatium cingi mandat peditibus 
Zeculis.
székely gyalogosokkal vetette körül a palotát.)

»333 (Nyolcezer gyalogost, akik Székelyfoldön voltak, magához rendelt...

330 MAH ív, 86.
331 Trauschenfels, 109, 110, RMKTXVII/1, 38-39. A két énekkel egyezően számol be a Chronicon is: 
„Cum ergo revertisset, et conjuratis veniam petentibus, ignovisset, sancita est omnium praeteritorum 
amnestia, non tarnen illi Principis vitae insidias struere desierunt, subordinatis sicariis, s. 
percursoribus, qui, quomodo possent, ipsum e medio tollerem, praesertim autem Italo quodam, quem 
informaverant, ut bombardiae globo Principem, in ingressu templi, transverberaret. Voluerat etiam 
Kendius, incendio Claudiopoli excitato, cum suis adscelis Principem tollere.” Chronicon I, 102.
332 RMKTXVII/1, 36.
333 MAH IV, 86. Szamosközy is Szántóhoz hasonlóan a székelyek szerepét domborítja ki: „...Komis 
Gáspár jő az fejedelemtül Kolosvárra, az hová sokrendbeli urak érkeztenek volt, és fofő emberek és 
székelyeket eljárván titkon, Zsigmond mellé hajtja őket... Zsigmond, Bocskai, Geszti, Keresztúri és az 
többi ez idő alatt sok székelyeket, lovagokat, gyalogokat és az ország népit Kolosvárra gyűttik...” 
Szerdahelyivel ellentétben ő két székről Maros és Aranyosszékről tud, amelyek az augusztus 23-i
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Boldizsár gyilkossági tervéről Szántó ugyan nem beszél, de az urak 
elfogásáról mindenki másnál pontosabban számol be: „Milites iussa Principis strenue 
exequuntur, irruunt repente in senatum, singulos comprehendunt, dicentes: domini 
omnes vos captivi estis Principis, nemo se moveat. Cumque Balthasar defendere se 
conaretur, et clamaret, vim ipsis inferri contra leges, miles admoto strict ense ad 
guttur eius, tacere iubet, nisi capite velit subito privari 
parancsára hirtelen betörtek a szenátusba, egyeseket lefogtak és azt mondták: urak a 
fejedelem foglyai vagytok: senki sem mozdult. Mikor Boldizsár megkísérelt 
védekezni, és azt kiabálta, hogy törvénytelen dolgot művelnek, az egyik katona 
hüvelyéből kihúzott kardját a torkához szegezte, mondván, hogy hallgasson, ha nem 
akarja hogy lefejezzék.) Szántó jólértesültsége érthető, hisz azt nem lehet tagadni, 
hogy Huet feltételezett szerepe mellett éppen Carrillo volt az, aki oroszlánrészt 
vállalt a fejedelmi párt Kővárban történő újjászervezésében. A legjobban tájékozott 
mindenképpen a rend lehetett, a Szántó féle jelentésből idézett részletek pedig 
éppenséggel azt bizonyítják, hogy a Kendiék ellen kibontakozó befeketítési kampány 
az összeesküvők elleni, rágalmak, a szászok mellett éppen a jezsuitáktól eredtek.

A már idézett versszak és Pellérdi idézett művében említett székely szerep a 
győzelem kivívásában szintén az 1596 elején bekövetkező események által nyeri el 
igazi jelentését. Nemcsak arról van ugyanis szó, hogy az udvar megpróbálta 
lecsendesíteni és megnyerni őket a további harcok érdekében. A véres farsangnak 
volt egy másik nagyon súlyos következménye: az 1594-ben Lengyelországba 
menekülő a két Báthory testvér, András és István fel akarta használni a székelyek 
elégedetlenségét és 1596 elején kísérletet tett egy Zsigmond elleni lázadás 
felszítására. E célból küldték mint már említettük Veres Dávidot Moldvába, sőt ránk 
maradt az egyik általa hozott latin nyelvű levél másolata is, amelyben Báthory István 
lázadásra buzdítja a székelyeket.335 A parázsló székely elégedetlenség, a fölerősödő 
békepárti hangok miatt fölsejlő hatalom vesztés komor kilátásai a szövetségesek előtt 
sem voltak ismeretlenek: a székely probléma Prágában is felismert dimenzióit ékesen 
bizonyítja Sámuel Dilbaumnak a havasalföldi hadjáratról készült Berichtje, aki 
művének végén a székely problémát is előveszi.336 Egy ilyen kontextusban rögtön

•„334 (A katonák a fejedelem

kolozsvári gyűlésen a fejedelem mellé álltak, a többiek még ekkor is ellene voltak, Fejér vármegyével 
az élen: „Háromszék s az egész székelység Fejérvármegye voxán lön: Biharvármegye 
karánsebesiekkel együtt, Maros és Aranyosszék és az szebeni polgármester az tanácsurak végezésin 
megállának.” Szamosközy IV, 38, 44.
334 MAH IV, 86-87. Az esetről beszámoló Szamosközy másként adja elő a történteket. Szerinte 
amikor Kendi kétségét fejezte ki a fejedelem szavahihetőségével kapcsolatban, a gyanútlan Boldizsár 
nam adott hitelt szavainak: „Elsőbben is Zsigmond' Monostoron Kolosváratt akarta elveszteni az 
urakot.... de azok nem hitték, főképpen Boldizsár; azt mondta Boldizsár: én minap is Monostorban egy 
házban háltam Zsigmonddal, kezemben volt, hiszem megölhettem volna, én penig semmi vétkét nem 
értem.” Szamosközy IV, 39. Véleményünk szerint ezek a szavak és Boldizsár valószínű és 
önvédelemből történő kardrántása lehettek az alapjai a fejedelem elleni merényletet illető 
híreszteléseknek.
335 Documente V, 11, 21, 23, 25 és Hurmuzaki XII, 229-231.
336 „Weil aber in jetzt angeregtem Landtag den Zaecklen oder Siculis jre ffeyheiten genommen um sie 
dem Adel wider unterthaenig gemacht worden haben sie sich alle wider jre Herzen zu Feld begeben 
und seynd derselben auff drey thail inn die 20000 beysammen und ob man wol zu dempffung 
derselben 2000 zu Koss um 2000 zu Fuss in jr Land geschickt weiss man doch nit wie es einen 
Aussgang gewinnen werde dann man anderer Practicken besorgen thut.” Dilbaum, g2r
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értelmet nyer az, hogy miért kell egy győztes hadjárat után az árulókra váró 
büntetéssel példálózni. Ez ugyanakkor azt is bizonyítja, hogy a székelyek érdemeit 
azért hangsúlyozta a magyar nyelvű ének, mert a kampány egyik legfontosabb 
célközönségét éppen ők alkották.

Az összeesküvők erkölcsi hitványságát hivatottak kidomborítani a harácsoló 
tanácsurakra vonatkozó versszakok.

„It az feiedelmet lásd mint arulliak, 
Mint ludas vrunkat penzön el adak”

Az negiedik vr Gergiöli deák uala, 
Az feiedelömnek tiztartoia uala, 
sok szép hazakat epittetöt uala, 
Gazdagságban nagiban ö igön uala.

Az ötödik vr Ifim Janos uala,
Ki száz ezör forintal mar bir uala, 
Fölötte kegiötlön embör vala, 
Jobbagiokon nagi sok kint tezön uala

Iffiu Janosis nagi zaslos vr uala,
Ki sok kaszdagsagot be giűtöt uala

Es az mellet hogi ük sakmant tegyenek, 
Sok draga boltokat hogi föl törienek, 
Szantalan szépségűt el ki vögienek,
Sok préda marhaual űk oztozzanak. „337

A jobbágynyúzás, a harácsolás, az erkölcsök romlása, a „sok visszavonás”, az árulás 
topikus motívuma leginkább a reformáció retorikájára jellemző: önmagában tehát ez 
nem bizonyítja a feltételezett szász forrás meglétét. A Kurzer Berichtig 1 szemben, 
amely fillére pontosan számol be az elkobzott vagyonokról, az összeesküvésről 
készült beszámolók és Szamosközy, csak a nagyságrendre utalnak és az értékek 
elkobzásának tényét rögzítik csupán. A Chronicon azonban konkrét eseményekkel és 
személyekkel kapcsolatban idézi a fenti toposzokat éppen a kilencvenes évek 
viszályai, így a 1594-es összeesküvés kapcsán:

„De tyrannide nobilium in jobbagyones notandum et hoc. Verissimum est, quod ait 
Livius lib. IV. decade 4. Luxuriam et avaritiam esse pestes, omnia imperia magna 
evertentes. In utraque nobiles, hoc anno, valde sese exercebant, praesertim verő a 
Kendiis tanta de jobbagionibus pecuniae fíebat extorsio, ut nemini liberet ab aliis 
pecunias mutuo sumere vinum, triticum itidem macidum et furfuraceum, magno 
pretio, cames similiter bovinas... Kendi, ad procurandas rés suas, ultro citroque

337 RMKTXVII/1, 33, 38.
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transmittebant literas suas instar principum, hos insequebantur alii ita, ut omnes, vel 
sordidissimi nobilium, nequitiam et tyrannidem suam exercerent in miserrimos 
rusticos etc.
(A nemesség jobbágynyúzásáról megjegyzendő: Nagyon is igaz, amit Livius mond a 
4. könyv 4. Decasában. A fényűzés és a fösvénység olyan pestis, amely minden 
országot fölforgat. Szerfelett gyakorolta ebben magát mindkét nemzet nemessége, 
különösen pedig a Kendiek, akik ebben az évben akkora összeget sajtoltak ki 
parasztjaikból, hogy senki sem tudta rendezni adósságát és magas áron kellett bort, 
gabonát,... korpát, húst, marhát kellett kölcsön kérnie... Kendi ennek érdekében 
mindenfelé leveleket küldött és úgy sanyargatta jobbágyait, mint egy zsarnok és 
erkölcstelen fejedelem: ebben követte példáját a nemesség söpredéke is.)

» 338

Az énekek a fő árulónak Kendi Sándort nevezik meg, mégis Kovacsóczyról van a 
legrosszabb véleményük. Ennek a gyűlöletnek a jele, hogy a kancellárt Báthory 
Kristóf botjának ellopásával gyanúsítják meg:

„Regön méltó voltai uolna akazto fara, 
Mört te ladadban uolt attiamnak bottia»339

Az urak mint Júdás eladják a fejedelmet: a kancellár vállalja a szerepet Zsigmondnak 
Erdélyből való eltávolításában.

„It az feiedelmet lásd mint arulliak, 
Mint ludas vrunkat, penzön el adak,

az kancellarius égi nagi áruló,
Az feiedelömhöz czak szin mutató.»340

A Chronicon ugyanezekkel a szavakkal jellemzi éppen 1594-ben 
Kovacsóczyt: „Die 15 Julii, animo angustiis pleno, astant et consiliarii supra 
nominati, oculis madidis, lacrimis crocodilinis, praesertim autem Alexander Kendius, 
reliquorum pater et coryphaeus, Balthasar Bathoreus, Wolffgangus Covacciocius 
Cancellarius, et alter Judas... 
fent nevezett tanácsurak krokodill könnyekkel a szemükben, különösen mindannyiuk 
atya és korifeusa Kendi Sándor, Báthory Boldizsár, Kovacsóczy Farkas kancellár és a 
többi Júdás).

»341 (Július 15-én szorongással eltelt lélekkel jöttek a

Az erkölcsi hitványság ellenpontjaként fejti ki hatását az isteni gondviselés, 
amely az ének(ek)nek mindig azon helyein tűnik föl, ahol az árulók hitványságát 
vagy éppen ellenkezőleg a fejedelem jámborságát, Isten által történt kiválasztását 
hangsúlyozzák. így a 3. versszak után, amelyben az árulás tényéről értesülünk:

3jS Chronicon I, 100. 
339 RMKTXVII/1, 41.

RMKTXVII/1, 33. 
341 Chronicon I, 101.
340
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„De lam az istennek irgalmassaga,
Az kik benne bíznak, oltalmazom, 
Kögielmessegeböl bizoni megh lattia, 
Kik hozza fóliámnak, bizon megh tartia.

Hizöm, hogi az Isten el nem szenuedi, 
De az árulókat ö földhöz veri, 
Czeleködetüket el nem födözi,
Az hitötlenöknek ö veget éri. „342

Az árulók névsora ill. Kovacsóczynak a fejedelemhez intézett szavai után, amelyek 
hatására az lemond, Boldizsárt testvérgyilkosság szándékával vádolja meg Káin és 
Ábel példáját idézve fel, majd így folytatja:

„Reia nezuen Isten el nem szenuede 
Az ö nagi haragiat ot megh ielönte, 
Mört az ö vétkéről igön megh vere, 
Sok aruloknakis mar ueget ere. „343

Zsigmond a rendek előtt tartott búcsúbeszédében ugyancsak az isteni gondviseléshez 
fohászkodik:

„Lattiatok ti vrak, ifiusagomat,
Az vr Isten viseli en gondomat, 
Szüksegtökben engöm megh találtatok, 
Lezön maid vaidatok kit föl emeltök.

Panazolkodasom mast azért neköm,
Vram benned bízom, légi mar en uelem, 
Semmiképpen mört nincz helien en sziuem, 
Migh gondolatimat ueghöz nem uizöm.

El varom bizonnial en szent attiamat, 
az en bánátimban vigaztalomat, 
Tudom, el hozza megh az en oramat, 
Es feiemben tezi en koronámat. „344

Az ének végén tanúságként és intő példaként szintén az árulókra lesújtó isteni 
gondviselés áll:

„Megh rontia az Isten az gonozokat, 
Es el törli rolónk az árulókat,

342 RMKTXVII/l, 32.
343 RMKTXVII/l, 33.
344 RMKTXVII/1,34.
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Nem hozabittia megh ö eletűket, 
Es megh oltalmaza az igazakat.

Higiük el bizonnial, hogi ö mi nekönk, 
Kétség nekül megh aldgia eletönket, 
Niomorusaginkban lezön mellettönk, 
Csak egiedül ö az mi remensegönk. „345

Logikailag itt lenne a vers vége, amely az 1594-es események kapcsán az isteni 
gondviselésnek a fejedelem és az ország iránt megnyilvánuló különös kegyét - és az 
árulókra váró isteni büntetést példázná. A szász verzió itt is ér véget, az utolsó tíz 
versszakot ennek részletezésére szánja egyébként az ének címének megfelelően.

A magyar változat azonban nem ér itt véget, hanem az árulók vagyonának 
lajstromba vételével folytatódik, majd egy újabb hirtelen fordulattal a szerző befejezi 
az éneket, mondván hogy mindennek szemtanúja is volt, végül a vitézekhez fordul és 
a harcra buzdítja őket. Az ének záró részének problematikája újra felveti a források 
problémáját, ezért mielőtt az eltérő lezárásra keresnénk megoldást, összefoglaljuk 
azt, amit a két ének lehetséges forrásairól megtudtunk.

A Chronicon szerzőjéről Ursinusról nem tudjuk, hogy bármiféle kapcsolatban 
lett volna a fejedelmi udvar felsőbb köreivel, ill. hogy részükre bármilyen munkát 
végzett volna. Ráadásul több esetben kompilált, ami miatt kevéssé valószínű, hogy 
éppen ez esetben nem tette volna azt. Feljegyzésének körülményeiről, idejéről sem 
tudunk semmit. Az énekekkel való nagyfokú egyezése viszont arra utal, hogy szoros 
kapcsolatban van azokkal. Boldizsár gyilkossági kísérlete és Kolozsvár 
felgyújtásának kísérlete, a harácsoló nagyurak jellemzése csak a Chroniconbm és az 
énekekben olvasható. Ha a legsúlyosabb vád, a fejedelem megölésének Kolozsváron 
végrehajtandó kísérlete igaz lett volna, jezsuita forrásunk biztosan nem mulasztotta 
volna el megemlíteni: ezt azonban nem tette, tehát ez csak a szászok körében 
terjesztett vád lehetett. Szántó jelentése sem kerülhet szóba mint forrás, mivel mélyen 
hallgat a szászok által játszott szerepről, amely viszont lényeges része a két éneknek. 
Beszámolója mellett még a Kurzer Bericht jöhet szóba, ez azonban Udvari Kamara 
számára készült belső feljegyzésként, és Rudolfról mint a mi felséges uralkodónkról 
beszél A jelentés ugyanakkor az események után néhány hónappal született, ráadásul 
tendenciájában minden más ismert forrásnál jobban illeszkedik a két énekhez. A 
fentebb elmondottak alapján a legvalószínűbb forrásul egy olyan német verzió 
kínálkozik, amelyet a Kurzer Bericht használt fel. Ebben a sajnos ránk nem maradt 
vagy lappangó iratban sejtjük az énekek forrását, amelynek szerzője egy 
fejedelempárti szász lehetett.

A két ének, mint fentebb említettük, néhány kisebb eltérést leszámítva csupán 
lezárásában különbözik jelentősen. Az eltérés egy pontban ragadható meg, 
közvetlenül a záró versszakok előtt, a kincsek, a gazdag nyereség felsorolásában, 
amely a német verzióban nem található meg: a szász szerző az isteni gondviselésre és 
irgalomra építi fel művét, a lezárás utolsó versszakai csak erről szólnak. Nem volt

346

345 RMKTXVII/l, 42.
346 Traunschenfels, 115-116.
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érdekes számára a zsákmány nagyságának hangsúlyozása, hisz az rablás és harácsolás 
eredménye volt, amit viszont Kendi és társai kapcsán határozottan és élesen elítélt. 
Szamosközy szemében ez ellenkező előjellel, a fejedelem hitványságának újabb 
bizonyítékaként kerül elő: „Ez uraknak kincseket marhájokat és minden jószágokot 
elfoglalá Zsigmond. Kész vert aranya több jutott százezer aranynál: mondhatatlan 
több ezüst mű, sok ruhák és sok egyéb számtalan gazdagság, melyeket sok 
szekerekkel, szekrényekkel, ládákkal hoztak be Fejérvárra Zsigmondnak. így mikor 
az török hadra elég gazdagság jutott volna Zsigmondnak, mindazonáltal nem arra 
költé, hanem minden sok szépségit félesztendő alatt az oloszokra, spaniolokra, udvari 
hazugságokra és efféle ebekre vesztegette el...

Szerdahelyi számára viszont a zsákmány a hadakozáshoz szükséges 
elengedhetetlen eszköz, mint ahogy a többi beszámoló számára is. Ezt hangsúlyozza 
azáltal is, hogy rögtön ezután a vitézek harcra való buzdítása következik, amely arra 
is lehetőséget adott számára, hogy az isteni gondviselés utáni hirtelen fordulatot így 
hidalja át.

»347

Az 1596-os zavaros és bizonytalan helyzetben nagy szüksége volt az 
udvarnak arra, hogy a további harcok érdekében mozgósítsa a katonákat. Különösen 
a mezőkeresztesi nagy vereség és az azt követő döbbenet indokolhatta az ének 
kapkodóan gyors elkészültét. Katonákra azért volt égető szüksége Zsigmondnak, 
mert éppen azok hiányoztak a seregből, akik a haderő gerincét alkották, és akiknek 
oroszlánrésze volt a havasalföldi sikerben is. A székelyeket akarta Szerdahelyi 
elsősorban agitálni, akiknek egy része az ’94-es leszámolás idején is a fejedelem 
oldalán állott. Fel is bukkannak mindkét énekben, éppen akkor, amikor Zsigmond 
számba veszi a hozzá hű alattvalók táborát Kővárban. Asztalos nyomán az RMKT itt 
az 1595 szeptemberében visszaadott székely szabadság visszhangját látja, a fentebb 
felvázolt politikai háttér ismeretében azonban úgy gondoljuk, hogy itt sem erről az 
eseményről van szó. A kérdéses három sor nem a hamarosan megadandó kiváltság 
reményét fejezi ki, hanem azt az elégedetlenséget, amely a kiváltság visszavonása 
miatt parázslik 1596-ban, amikor a székelyek már nem voltak hajlandók részt venni 
a háborúban. így kerül a helyére a 107. versszak is:

„Fejenként vitezök, ti it kik uattok, 
Feiedelmetöknek hiuek lögietök, 
Es az árulókról példát uögietök,
Az nagi vr Istennek köniörögietök.»348

Ha itt pusztán a szabadság visszaadásáról lenne szó, mi értelme volt akkor arra 
figyelmeztetni a székelyeket, hogy ne legyenek árulók? Semmilyen forrásunk nem 
támasztja alá azt, hogy 1595 szeptemberében a fejedelmi hatalomnak ettől kellett 
volna félnie. A sorok közt megbújó figyelmeztetés inkább Veres Dávid 1596 elején 
tett moldvai útjára utalhat, aki a Lengyelországban tartózkodó két Báthory testvér 
megbízásából megpróbálta föllázítani a székelyeket Zsigmond ellen. Ezzel nyer igazi 
értelmet az árulók példája és ez indokolja a székelyek szerepeltetését is, akiknek nagy

347 Szamosközy IV, 39-40. Szántó 30 szekémyi ingóságról beszél, MAH IV, 87, míg a Chronicon 640 
ezer forintot is meghaladó összegről tud. Chronicon I, 103.
348 RMKTXVII/l, 42.
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szerepük volt az összeesküvés leverésében. Itt derül fény Szerdahelyi szándékára és 
mondanivalójára, amelyet nem a legtökéletesebben fogalmazott meg.349 Szerdahelyi 
müve tehát elsősorban magyar ill. székely közönség számára készült, ezért fejezi be 
másként, mint a szász változat. Mivel gyorsan kellett dolgoznia és előadható verses 
formában csak a német nyelvű ének létezett, azt használta fel. Erre azonban egyrészt 
a mű elkészítéséhez rendelkezésre álló idő, másrészt tehetsége bizonyulhatott 
kevésnek, a hozzátoldás ugyanis nem sikerült valami jól, a lezárás sehogy sem 
illeszkedik az addigi mondanivalóhoz. A Chroniconnal való nagyfokú egyezés oka 
feltehetően az, hogy vagy egy általunk feltételezett szász beszámolót használt közös 
forrásként a német verzióval, vagy pedig a krónikás szöveg használta az éneket 
forrásul, amely viszont egy szászpárti beszámolóból készült.

Úgy tűnik tehát, hogy - a külföldiek tájékoztatására készült beszámolóktól 
most eltekintve, - az összeesküvés interpretációit illetően két markánsan kitapintható 
hagyomány létezett egymás mellett: egy jezsuita verzió, amely jezsuita szempontból 
tárgyalta az eseményeket és Carrillo szerepét emelte ki350 és egy másik, szász verzió, 
amely természetesen a szászok szerepét domborította ki. Ez lehet az oka annak, hogy 
a Kurzer Bericht éppen azokon a helyeken egyezik az énekekkel, ahol a szász szerep 
domborodik ki, ill. ahol az összeesküvők elvetemültségéről van szó, mivel őket a 
szászok - az előző fejezetben részletesen elemzett okok miatt - különösen gyűlölték. 
A jezsuita verzió esetében hasonló a helyzet: a rend szerepét állítja az előtérbe, és 
ugyanolyan gyűlölettel szól az urakról, akiknek oroszlánrészük volt a rend 
működésének akadályozásában.

Ami a szász változat szerzőjét illeti, őt Georgius Deidrichben sejtjük, aki, 
mint láttuk, a szász érdekek propagálásában nagy szerepet játszik a kilencvenes évek 
elején. Ha epigrammáira gondolunk, ugyanazokra a motívumokra bukkanunk, 
ugyanarra a retorikára, amely a Históriában is megmutatkozik, vagyis az isteni 
gondviselés által őrzött fejedelemre és a harácsoló, fosztogató, jobbágynyúzókként 
jellemzett árulókra lesújtó isteni haragra. Az ének német nyelvezete sem zárja ki 
szerzőségét: ismerünk ugyanis egy töredékben maradt török elleni harcra buzdító 
kétnyelvű latin-német nyomtatványt, amelynek szerzője a művet megtaláló Gebhard 
Blücher szerint Deidrich lehetett.351 Életrajzi adatai is állításunkat látszanak 
alátámasztani. Köztudomású róla, hogy Huet Albert kegyeltje, az ő költségén tanul és 
ő bízza meg a Kappellenbibliothek felállításával is. 1594-ig Nagyszebenben 
tartózkodik, ’92-ig a szebeni iskola rektoraként. Ekkor azonban viszályba keveredik 
egy másik lelkésszel, Lukas Hermannal, aki azzal vádolta meg, hogy Itáliában 
megcsókolta a pápa lábát. A vád alapja egy bejegyzés volt, amelyet a pápa írt 
Deidrich albumába. Ezt egy versével érdemelte ki, ami egyúttal a börtönből is 
kijuttatta, ahová verekedés miatt került és ami pápista hírbe keverte.352 Ráadásul azt

349 Documente V, 12-13.
Az olasz, latin és spanyol nyelvű beszámolók alapvetően a jezsuita változatot veszik át. Documente 

IV, 115—117, 123-136, és Magyar történelmi okmánytár a brüsszeli országos levéltárból és a 
burgundi könyvtárból III, összeszedte és lemásolta Hatvani Mihály, Pest, 1859, (Monumenta 
Hungáriáé Historica. Diplomataria III.), 64—72.
351 Gebhardt Blücher, Ein unbekannter Hermannstädter Druck aus dem Jahre 1593, in Revue roumain 
d’histoire 1970, 237-242
352 Johann Jacob Grynaeus magyar kapcsolatai, közreadja Szabó András, Szeged, 1989, (Adattár 
22.), 147.
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is tudjuk róla, hogy a pápai audencia jezsuita közvetítéssel jött létre. Huet 1590-es 
levelében, mint láttuk, azt fejtegeti, hogy a katolikus és a lutheránus vallás közt nincs 
számottevő különbség: Deidrich pápista „kapcsolatai” ezt a szász náción belüli 
politikai irányt erősítették, nyilván ezért vádolták pápistasággal. Hat évvel később 
viszont azzal vádolják, hogy helvét szellemben szolgáltatja ki a szentségeket. Volt 
azonban még egy oka, ami miatt személye a támadások kereszttüzébe került.

A fejezet első felében idézett adatunk, amely az idős és tanulatlannak tartott 
szász papoknak fiatalokkal való felcserélésre vonatkozott, összefüggésbe hozható 
Deidrichhel is; a Chronicon ugyanis ennek kapcsán megjegyzi, hogy a fejedelem 
kifejezett szándéka az volt, hogy fiatalokkal rakják tele a hivatalokat:

„Hi cudunt quatuor postulata, a Pastoribus Saxonicis exigenda. 1. et 2. postulatum 
erat, ut Domini Coronenses et Cibinienses a Serenissimo Principe in suas Parochias, 
quemadmodum reliqui Pastores omnes, confirmaretur. 3tium, ut sponte, animo hilari, 
Serenissimo Principi offerant Quartam unam, sine omni solutione, habituros ipsos 
hac ratione Principem Clementissimum, nihilque amplius Suam Celsitudinem ab 
ipsis unquam expetituram. 4tum postulatum erat, ut indocti passim a Dn. Saxonibus 
promoverentur ad Parochias, et doctiores negligerentur, jure postulare Sermum 
Principem, ut Pastores Saxonici ab ipso petantur, habitura enim suam Celsitudinem 
rationem juniorum et doctiorum.
(A szász papokkal kapcsolatban négy dolgot követeltek: az 1. és 2. pontban azt 
követelték a brassói és szebeni uraktól, hogy minden szász papot parókiájában a 
fejedelem erősítsen meg. A 3.-ban, hogy önként és örvendezve ajánljanak fel egy 
quartát mindenféle kárpótlás nélkül, a fejedelemre való tekintettel, aki semmi mást 
ezen kívül nem kíván tőlük. 4szer, mivel a szászok tanulatlanokat állítanak hivatalba, 
a tanultakat pedig mellőzik, Őfelsége joggal formál igényt arra, hogy a szász papokat 
tőle kérjék, mert ő gondoskodni akar a fiatalabbakról és a tanultabbakról is.)

j)353

A fejedelem tehát a fiatal és tanult, egyetemet, vagy legalább gimnáziumot végzett 
papokat akar. akik az öregeket és tanulatlanokat váltanák fel.

Az előző fejezetben láttuk, hogy éppen a szász dézsma ügyében hogyan 
csapnak össze ellentétes hatalmi érdekek. Ennek egyik eszköze a hivataloknak fiatal, 
a hatalomhoz hű káderekkel történő feltöltése, amellyel kb. egy időben, 1592-től 
kezdve, vagyis Jósika olasz követsége után, olasz udvaroncok árasztják el az udvart. 
Közben folyik a rekatolizált családok fiainak erdélyi, majd külföldi jezsuita 
kollégiumokban történő kinevelése. Ebbe a fejedelmi politikába illeszkedik bele 
véleményünk szerint az, ami szász földön történt. Deidrich személye, római afférja, a 
jezsuitákkal és Huettel fenntartott kapcsolata miatt igen alkalmas lehetett a fejedelmi 
politika népszerűsítésére.

A sors fintora, hogy Deidrich 1598 után újabb nagy botrányt okoz, mert 
állítólag az ariánus felekezethez csatlakozott.354 A fentebb elmondottak fényében 
hajiunk arra, hogy a pálfordulás hátterében - akár kálvinista, akár ariánus volt is az -

353 Chronicon I, 89.
354A legújabb, az erdélyi szász papokról készült összefoglalás is csupán a kálvinisták irányába történő 
aposztáziát említi. Emst Wagner, Die Pfarrer un Lehrer der Evangelischen Kirche in Siebenbürgen, 
Köln-Weimar—Wien, 1998, 59.
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Erdély egy újabb sorsfordulatát lássuk. A háborús kudarcok hatására ugyanis 
Zsigmond 1598-ban lemond. Döntésének következményeként felbomlik a személye 
köré épülő gyulafehérvári udvar. A fejedelem udvaroncai származási helyüknek 
megfelelően különböző „túlélési” stratégiákat alakítanak ki. Az olaszok nagy része 
szedi sátorfáját, néhány műve miatt exponált helyzetben lévő magyar, így Káthay 
Ferenc a jezsuitáktól könyörög ki egy ajánló levelet az erdélyi helytartóságot átvenni 
készülő Miksa főherceghez,355 Pellérdi Péter néhány társával Felső-Magyarországra 
szökik az összeharácsolt vagyonnal.356 Az erdélyiek számára nem sok lehetőség 
marad: az 1598-at követő rendkívül zavaros évtizedben jó részük a harctereken 
pusztul el. Deidrich, aki a megerősödő és az értelmetlenné váló háborúból kiválni 
akaró párthoz, a kálvinistákhoz, majd az ariánusokhoz csatlakozik nem tudni hol, 
milyen körülmények közt valamikor 1603 és 1608 között Kolozsváron hal meg. 
Alakjának Szamosközy epitáfiumban állít emléket.357

333 MAH IV, 338-340. 
j56 Magyar Szamosközy, 128. 
337 Szamosközy IV, 339.
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Alternatívák a Báthory propagandában: a Török császárok krónikája

A Báthory dinasztia politikáját népszerűsítő erdélyi nyomtatványok sorában 
az utolsó a Török császárok krónikája című, igen töredékes formában ránk maradt 
históriás ének.358 A szöveget közlő RMKT szerint mintaként Tinódi elveszett azonos 
című műve jöhet szóba, de szöveg hiányában ez csak hipotézis. A műnek nem 
ismeretes nyugat-európai párhuzama, jóllehet a török krónikák az évszázad végén 
rendkívüli módon elszaporodtak, a szerző mégis eredeti művet hozott létre.359 Ezek a 
török krónikák egyébként a hosszú háború miatt árasztották el óriási mennyiségben 
az európai könyvpiacot. Éppen ezért nem is lehet célunk mindegyik ismertetése vagy 
akár kimerítőbb elemzése, néhány munkát mindazonáltal vizsgálat tárgyává teszünk, 
amelynek oka egyrészt az, hogy énekünk mégis csak merít ebből a turcica 
irodalomból,360 másrészt mert ezek a kiadványok magyar ill. erdélyi vonatkozásokat 
is tartalmaznak. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez nemcsak arra a néhány műre 
igaz, amelyet idézni fogunk, hisz Nyugat-Európában, legfőképpen a német 
birodalomban és Itáliában élénk érdeklődéssel kísérték a magyarországi és erdélyi 
eseményeket, és amint lehetett, be is számoltak róluk.

Az ének elemzését tehát az indokolja, hogy legalábbis jelenlegi ismereteink 
szerint, Baranyai Decsi János 1598-as orációja mellett ez az utolsó darabja a Báthory 
Zsigmondot dicsőítő propaganda műveknek. A Krónika és az Oratio ráadásul nem 
választható el egymástól; ez a szoros kapcsolat nemcsak abban segít, hogy az ének 
szerzőjének kilétére keressünk választ, hanem abban is, hogy 
gyakorlatunkhoz híven -, megpróbáljuk feltárni a háttérben, a nagypolitikában lezajló 
eseményeket, amelyek a két müvet elhelyezik a Báthory Zsigmondot dicsőítő müvek 
sorában. A legfontosabb kérdések, amelyekre választ szeretnénk kapni, hogy ki írta, 
milyen közönséget célzott meg, milyen politikai környezetbe ágyazódva született 
meg az ének, és milyen motívumokat használt fel.

Az éneket először komolyabban vizsgáló Lukinich Imre szerint a szerző 
Baranyai Decsi János.361 Érvei szerint az utolsó versszak

eddigi

„Ezer ötszáz es kilencven hét esztendőben 
Mikor az Törökrül gondolkodnec buaban 
Egy puszta Clastromban Szekelyec varasaban”

azt bizonyítja, hogy a szerző Baranyai Decsi, mivel akkor a marosvásárhelyi iskola

358 RMKTXVII/' 86-102.
359 RMKTXVII/1, 526.

A turcica irodalomról v.ö. Kari Göllner, Turcica. Die europäischen Türkendrucke des XVI. 
Jahrhunderts /-///, Bukarest-Berlin, 1961
361 Baranyai Decsi János életéről és működéséről a további irodalommal v.ö. Baranyai Decsi, 7-26, és 
Balázs Mihály-Monok István, Történetírók Báthory Zsigmond udvarában, in Udvari kultúra, 249- 
263.
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rektoraként a városban tartózkodott, amelyet akkor Székelyvásárhelynek hívtak, 
szólás gyűjteményében pedig az ének által idézett mondások nagy része 
megtalálható.362 A szöveget közlő RMKT szerint azonban nem valószínű, hogy egy 
humanista magyarul ír históriás éneket. Ez az érv, - t.i. egy humanista nem ír 
anyanyelven - erejét azonban nagy mértékben gyengíti az a tény, hogy éppen 
Baranyai Decsi volt az, aki Sallustius fordításának előszavában a históriák 
anyanyelven történő fordítását és olvasását propagálta.

Lukinich említett érvei mellett az ének záró versszakai kapcsán újabb - 
közvetett - bizonyítékokat találhatunk Baranyai Decsi szerzősége mellett. Nem is 
logikus kétszer elismételni ugyanazt, még akkor sem, ha az előző versszak egy másik 
gondolati egységhez kapcsolódik., A 279. versszakban a tágabb értelemben vett 
hazáról, a regnumról van szó,

363

„Hogy edes hazanknac lassuc szabadulasat, 
Az pogan nemzetnec lassuc meg hanyatlasat, 
Erhessüc örömmel lelkünknec ki múlását.”

a 280.-ban nézőpontunk egy tájegységre, a pátriára szűkül:

„Az ki ez verseket most igy öszue rendele, 
Hogy hazaiat birya pogan, busul sziueben, 
Kiuan Isteniül valaha menni földében.”

A célzás - mint azt az RMKT is megjegyezte - nem vonatkozhat Magyarországra, 
mert erről az előző versszakban történik említés.364 Az utolsó verssor második felét a 
„valaha menni földeben”-t úgy kell tehát érteni, hogy hazamenni, vagyis Erdélyből 
hazamenni. Mégpedig oda, ahol most a török az úr: „Hogy hazaiat birya pogan” Ez a 
török által birtokolt terület a szerző szűkebb pátriája, vagyis Baranya is lehet, ahol 
Baranyai Decsi született, majd a 282.-ben egy városra, Marosvásárhelyre, ott is egy 
elzárt helyre, egy klastromra:

„Ezer ötszáz es kilenczuen esztendőben,
Mikor az Törökrül gondolkodnec buaban,
Egy puszta Clastromban Szekelyec varasaban. „365

E kettősség, az ebből származó feszültség, t.i. a hazának és az egyénnek rab mivolta 
kölcsönöz az utolsó versszakoknak szubjektív hangvételt, amelyben burkoltan föl is 
fedi személyét.

A szerző kilétével kapcsolatos bizonytalanságok mellett Lukinichnek és az 
RMKT-nek az ének születésével kapcsolatos hipotézisét is problematikusnak tartjuk. 
Az alábbiakban egy olyan hipotézist vázolunk fel, amely az éneket és

362 г г л U.O.
Baranyai Decsi János, Az Caivs Crispus Salvstiusnac két Historiaia, Szeben, 1596, bevezető 

(lapszámozás nélkül).
364 RMKT XVII/1, 525-526.
365 RMKTXVII/1, 102.
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megszületésének körülményeit szoros összefüggésben látja egyéb, ekkortájt 
megjelenő, fejedelempárti és fejedelem ellenes, művekkel. A 281. versszakban ejt 
szót a szerző az ének megírásának körülményeiről:

„Neuet vers feiekben nem akarta foglalni, 
Mert nagyob dolgokban akarta ielenteni, 
Mostani időben kellet igy el titkolni”

Lukinich nyomán az RMKT azt állítja, hogy a szerző azért nem akarta 
versfőkben megörökíteni a nevét, mert akkor azok a Zsigmond ellenes főurak voltak 
hatalmon, akiket a szerző élesen elítélt.366 Nem tudunk azonban arról, hogy ebben az 
évben változás történt volna a politikai vezető garnitúra körében, ez sokkal inkább 
1598-ra lenne érvényes. A harmadik sor logikailag is ellent mond az RMKT 
érvelésének, hisz az előző sorból egyértelműen kiderül, hogy nem azért kellett 
eltitkolnia nevét, mert félnie kelle, hanem mert azt nagyobb dolgokban akarta, 
alkalom adtán, kinyilvánítani. Ez a nagyobb dolog véleményünk szerint maga a 
história, amellyel a fejedelmi politikát kívánta szolgálni. Olyan főúri csoportosulásról 
ugyanis, amely miatt egy fejedelempárti énekszerzőnek félnie kellett volna 1597-ben 
forrásaink nem szólnak, az azonban kétségtelen, hogy azok a bizonyos főurak, akiket 
a szerző elítélt, egyre erőteljesebben adtak hangot békevágyuknak. Az 1597-98-as 
évek fordulatos eseményei367 azt bizonyítják, hogy a fejedelmi hatalomnak égetően 
szüksége volt a politikáját igazoló és azt a szélesebb közönséggel is elfogadtatni tudó 
művekre. Az Oratio és a Krónika ezeknek az elvárásoknak igyekszik eleget tenni, 
úgy, hogy közben érzékenyen reagál az Erdélyben zajló eseményekre. Mielőtt a 
szerzőséggel kapcsolatos további adatokat megvizsgálnánk ejtenünk kell néhány szót 
azokkal a próféciákkal kapcsolatban, amelyek magában az énekben is 
megfogalmazódnak.

Az RMKT az énekről szólva megjegyzi, hogy a benne kifejtett 
történelemszemlélet szolgaian követi azt a wittenbergi fogantatású 
történelemkoncepciót, amelynek alapjai a Dániel féle négy birodalom, Góg és Magóg 
népeinek felbukkanása, akik a közelgő apokalipszis előhírnökei.368 A török, de 
általában a pogány birodalmak pusztulásával, a végítélettel kapcsolatban 
fogalmazódtak meg egy keresztény szabadítóval kapcsolatos elképzelések is, aki 
egyesíti a megosztott kereszténységet, és csapatait Konstantinápoly ellen vezeti, majd 
elfoglalva azt, kitűzi a keresztet a Szentföldön, a Golgoták hegyén. A Szentföld 
felszabadításával kapcsolatban a középkorban Barbarossa Frigyes, II. Frigyes, és 
hogy magyar uralkodókat is említsünk, Zsigmond és a Hunyadiak alakja körül indult 
meg egyfajta legendaképződés.369 A XV. század végétől kezdve ezt szinte teljes 
mértékben kisajátították maguknak a Habsburgok, főleg I. Miksa, V. Károly és 
természetesen II. Rudolf. Számunkra azonban most nem a wittenbergi

366 RMKTXVII/1, 526.
367 Erről kimerítően v.ö. máig a legjobb összefoglalást, EOE IV, 6-72.

RMKTXVII/1, 527. Luther ezzel kapcsolatos álláspontját v.ö. Rudolf Mau, Luthers Stellung zu den 
Türken, in Leben und Werke Martin Luthers von 1526 bis 1546. Festgabe zu seinem 500. Geburstag, 
I-II, Göttingen, 1983, 647-662. 
j69 у ö jöpfer passim.
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történelemszemlélet mentén megfogalmazódó és a közelgő világvégével kapcsolatos 
elképzelések az érdekesek, hanem azok a próféciák, amelyek - jóllehet szintén több 
évszázados múltra tekintenek vissza - Báthory Zsigmond személyével hozhatók 
összefüggésbe.

A különböző jóslatok, próféciák abban megegyeznek, hogy a világ végét 
előjelek előzik meg. Ezek egyik verziója a török császárok sorát, az Oszmán ház 
genealógiáját az Antikrisztus földi megtestesülésének látja, amely tizennégy 
nemzedék után kihal, elpusztul, a török birodalom pedig összeomlik, mert a 
keresztények eltiporják. 1595 januárjában meghalt III. Murád átadva helyét III. 
Mohamednek. A vallásalapító nevét viselő szultán az Oszmán ház tizennegyedik 
uralkodójaként lépett hatalomra.

A prófécia és a valóság véletlenszerű egyezései nagy izgalmat váltottak ki 
nyugaton, így természetes volt az is, hogy a keresztény szabadítóval kapcsolatos 
várakozások is felerősödtek. Ezt az érdeklődést jelzi az oppenheimi de Bry testvérek 
által Frankfurtban 1597-ben kiadott Acta Mehmeti. A kolligátum első része a török 
szultánokat mutatja be (Vitae et icones sultanorum Turcicorum...). Második darabja 
Jean Jacques Bosisardnak a havasalföldi hadjáratról készült Pannóniáé Historica 
Chronologicája, harmadik darabja pedig a török birodalom eredetét tárgyalja {Acta 
Mehmeti...).melyben szintén megtalálhatjuk a török császárok geneológiáját, végül a 
török birodalom pusztulását illető néhány vaticinium következik. Az egyik 
leghíresebb ezek között Lactantius ú.n. Leo vaticiniuma,370 amely Leo bizánci 
császár idejében keletkezett és a keresztény hit végső győzelmét jósolja a pogányok 
felett, eredetileg természetesen a bizánci császárokkal összefüggésben. A vaticinium 
tizenhat emblematikus kép, a hozzájuk tartozó képaláírás és magyarázat kapcsán fejti 
ki magát a jóslatot, szigorú kronológiai rendben haladva a bizánci birodalom 
megalakulásától kezdve. A keresztény fegyvereket végső győzelemre segítő 
uralkodót a vaticinium tizenegyedik képének magyarázata szerint nyugatról kell 
várni.371 Egy másik jóslat, a Vaticinium Mahumetis szerint Mohamed, miután 
megírta a Koránt, Isten segítségével azt is megtudta, hogy szektája ezer évig fog élni, 
utána elpusztul. Ennek előjelei magyarországi harctereken ill. az Erdélyben 
elszenvedett vereségek:

„...cognouit, per mille annos magnum habiturum augmentum, séd his expletis, 
maumetanos adeo debiles futuros, vt propter Regis mortem lex ab eo sancita, non 
amplius obseruaretur. Cum igitur videamus praesentem Turcarum Imperatorem 
mensibus praeteritis multis cladibus affectum in Pannónia, et magis Transylvania, et 
sit proximum tempus mille annorum a Maumete praedictum, quid aliud credere 
debemus, nisi quod imperium Ottomannorum fini sit propinquum.’,j7‘
(...tudta, [t.i. Mohamed] hogy ezer éven keresztül a mohamedánok ereje növekedni 
fog, de azután meggyengülnek, és az általa hozott törvényt a rokonok megöléséről

Lactantius szerepéről és jelentőségéről az Antikrisztus megjelenését illető jóslatokban Bemard 
McGinn, Antikrisztus, Bp., 1995, 81-82.
371 A kolligátum címe Theodor et Israel de Bry, Acta Mehmeti /. Saracenorum principis natales. 
vitám, victorias...eius complectentia, geneologia successorum eiusdem. Vaticinia, Frankfurt am Main, 
1597 (a továbbiakban Bry).
372 Bry, 95-96.
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nem fogják többet betartani. Mikor tehát látjuk, hogy a jelenlegi török császár az 
elmúlt hónapokban sok csapást szenvedett el Magyarországon, különösen pedig 
Erdélyben, és mivel a Mohamed által megjósolt ezer év is lassan letelik, nem 
hihetünk mást, mint hogy az oszmánok birodalmának vége immár közel van.)

A török császárok számával kapcsolatos elképzelések mellett, az azzal kapcsolatos 
várakozásokat mintegy felerősítve egy másik ugyancsak rendkívül széles körben 
elterjedt prófécia is forgalomban volt, amely csupán a XVI. század közepén került az 
európai köztudatba, hogy aztán ott rövid idő alatt óriási karriert fusson be. A 
próféciáról először a magyarországi születésű, feltehetően horvát származású török 
fogságot megjárt Bartholomaeus Georgievic adott hírt. Georgievic több évtizedes 
fogság után írta meg műveit, amelyek közül a legnagyobb sikert egy török prófécia, a 
kizil elma jóslata ill. annak magyarázata aratott.373 Georgievic műve hallatlanul 
népszerű volt nyugaton, tucatnyi kiadása létezik és természetesen ismerték 
Magyarországon is. A kérdéses prófécia szövege a következő:

„Veniet Imperator noster, capiet regnum Principis infidelis, capiet etiam pomum 
rubeum, et in suam potestatem rediget, quod si vsque ad septimum annum ensis 
Christianis non fuerit ablatus, érit ipsorum Dominus vsque ad duodecimum annum, 
domos aedificabit, plantabit vineas, hortos sepibus circundabit, filios generabit: post 
duodecimum annum, et postquam pomum rubeum in suam potestatem redegerit, 
apparebit ensis Christianorum qui Turcam fugabit.”
(Császárunk eljön és elfoglalja a hitetlen fejedelem királyságát, elragadja a piros 
almát és saját uralma alá veti. Ha hét éven belül a keresztények nem rántanak kardot, 
tizenkét évig fog uralkodni: házat épít, szőlőt ültet, kerítést húz a kert körül, 
gyermeket nemz. Tizenkét év múltán (attól fogva, hogy birtokba vette a piros almát) 
kiugrik a keresztények kardja, amely menekülésre kényszeríti a törököket.)374

A jóslat a kizil elma misztikus fogalma köré rendeződik, amely képzet a 
legelfogadottabb nézet szerint ószövetségi előképre, Salamon király kövére, a 
hatalom misztikus szimbólumára megy vissza. Aki a kizil elmát birtokolja, azé a 
világuralom. E hiedelem nyomai megtalálhatok a török folklórban is, korszakunkban 
pedig a politikai gondolkodás egyik alapfogalma, amely hűen tükrözi azokat a 
célokat, amelyeket az oszmán uralkodók udvarában megfogalmaztak. Ez a fogalom 
mindig aktuális politikai tartalommal telítődött, a XV. században Bizáncot, majd 
Magyarországot ill. Budát, annak elfoglalása után Bécset, majd később Rómát ill. az 
egész Nyugatot jelentette. Az új szultán szertartásosan a következő szavakkal tett 
ígéretet a hadsereg előtt a hitetlenek elleni szent háborúra: kizil elmában 
találkozunk!375

373 Bartholomaeus Georgievic, Prophetia de Maometani et altre cose turchesche, Firenze, 1548.
374 Fodor István, Az apokaliptikus hagyomány és az "aranyalma" legendája, in Történelmi Szemle, 
XXXIX (1997), 21^48 (a továbbiakban TSZ 1997).
375 Fodor Pál, Magyarország és Bécs az oszmán hóditó ideológiában egy XVI. századi török elbeszélő 
forrás tükrében, in Keletkutatás 1987, 24. A kizil elmát a Tarihi Üngürüsz is sűrűn emlegeti, utalva 
arra, hogy Bizánc elfoglalása után a szultán igény tart azokra a területekre is, ahol Nagy Sándor valaha 
is járt. Hogy a Magyarországra vonatkozó jogigényeket alátámassza, a szerző Nagy Sándor
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A kizil elmában megtestesülő világuralmi igények és az ahhoz fűződő 
misztikus képzetek beteljesülése egyúttal a török birodalom keresztény fegyver által 
történő bukását is magában rejti. Georgievic azt íija, a törökök a jóslat említésekor 
sírva fakadnak és a baj elhárításaként a János evangélium kezdő sorait mondják.376 A 
kizil elmával kapcsolatos váradalmak különösen egy szekta, a kizilbasok körében 
voltak erősek, mivel körükben elevenen élt a megváltó(mahdi) eljövetelébe vetett hit. 
A mahdi eljövetelét a világ végét megelőző utolsó időkre várták, amikor az 
megalapítja a béke birodalmát és meghódítja Bizáncot, amely mint láttuk később 
Rómává módosult. Ezután következik az Antikrisztus uralma, akit az égből leszálló 
Jézus legyőz, amivel a béke új korszaka kezdődik. Ennek végén felkerekednek az 
apokalipszis lovasai és elkövetkezik az utolsó ítélet. A kizilbasok hosszú évtizedek 
után éppen 1595-ben hallatnak magukról, amikor kirobbantják a birodalom addigi 
legsúlyosabb belháborúját Anatóliában. Európában, így természetesen 
Magyarországon élénk érdeklődést váltanak ki a felkelés eseményei, hisz ezek a 
török birodalom közeli pusztulásával kapcsolatos hiedelmek igazságát támasztják 
alá. A helyzetet kihasználandó indulnak meg a kizilbasokat támogató és az iszlám 
ugyanazon tartozó irányzatához a siizmushoz tartozó, a törököt halálos ellenségnek 
tartó Perzsia felé a diplomáciai tapogatózások. A sah követei 1600-ban érnek 
Prágába, az osztrák küldöttség, köztük Báthory Zsigmond egykori diplomatájával, a 
kolozsvári Kakas Istvánnal pedig 1602-ben indul Perzsiába.377

A prófécia hallatlan elteijedtségét és népszerűségét a prágai udvarban 
működő humanisták is igyekeztek felhasználni uruk érdekében. A változatos pályát 
befutó, Habsburg-párti és Báthory ellenes, majd a királyt titkárként szolgáló, végül 
magát 1586 után újra a Habsburgok oldalán találó Krystof Warszewiczky, 1588-as 
Rudolfnak ajánlott orációjában a császártól várja a nagy feladat végrehajtását, 
névrokonának példáját idézve: „Rudolf hoc nomine primus...Germaniam latroniis, ita 
ille Hungáriám purgat Turcis.”378 (Rudolf, e néven az első Németországot a rablóktól

magyarországi útjának fikcióját hangoztatja. A magyarok története (Tarihi Üngürüsz), ford. Blakovics 
József, Bp, 1982, 33-37, 193, 197, 202, 203, 210, 221.
376 Groszmann Zsigmond, Georgievics Bertalan XVI. századbeli magyar író élete és művei, Bp., 1904, 
27, (a továbbiakban Groszmann).
377 A messianisztikus és eszkatológikus várakozások jegyében a kizilbasok már Szelim uralkodása alatt 
is több felkelést robbantottak ki, majd Szulejmán idejében újra sor került több helyi megmozdulásra. 
Mozgalmuk Szulejmán idején üti fel a fejét újra, majd hosszú szünet következik a század végéig. A 
kizilbas elképzelésekről és mozgalomról v.ö. Barta Gábor-Fodor Pál, Két tárgyalás Sztambulban 
(Régi Magyar Könyvtár. Források 5.) Bp., 1996, 83, Matuz József, Az oszmán birodalom története, 
Bp., 1990, 112, 127-129. Itt jegyezzük meg, hogy a kizil elmához hasonló, a keresztény apokaliptikát 
magukba építő mohamedán elképzelések alapvetően bizánci gyökerűek, nyugatra pedig bizánci vagy 
éppen mohamedán közvetítéssel kerültek a keresztesháborúk idején. Ehhez v.ö. Fodor idézett 
tanulmányát a szakirodalommal (TSZ 1997). A Perzsiával kapcsolatos vatikáni ligatervekről v.ö. Jan 
Paul Niederkom, Die europäischen Mächte und der "Lange Türkenkrieg" Kaiser Rudolfs II. (1593— 
1606), 86, 87-88, (a továbbiakban Niederkom).
378 Christophori Varsevicii, Oratio ad Rudolphum II. Romanorum Imperatorem Augustum, Pragae, 
1588, Clv, (a továbbiakban Warszewiczky 1588). Egy másik, 1602 augusztus 6-án keletkezett 
orációjában a következőt mondja az előző évben Fehérvár mellett jelentős győzelmet arató Mátyás 
főhercegnek: „Unus tu quidem es, qui inter omnes Austriacos Principes, qui sunt et fúerunt liquando, 
MATTHIAS appellaris, eo opinor intuitu, quod a gloriosissimae olim memoriae, genitor tuus tale tibi 
nomen
afflictam Hungáriám solari, et virtute tua sublevare in occasionibus potuisset.” Christophori Varsevici

indidit, quale Matthiae regis Hungáriáé bellicosissimi foelicissimique; contra Turcas principis,
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szabadította meg, míg a második Magyarországról űzi ki a törököt.) A török kiűzését 
pedig összekapcsolja kizil elma jóslattal és az uralkodó török császárok számával. E 
szerint az oszmán birodalom hanyatlása 13. vagy a 14. török császár uralkodása alatt 
fog bekövetkezni:

„Hortum sive pomum quod Turcae appellant aureum, attigerunt Hungáriám, ex quo 
occasum sui Imperii brevi futurum extimescunt Imperatorum Ottomanici seminis 
numerus, qui quatuordecima non debuit excessisse iám est completus. Si Ottomanum 
Orchanem, Ciriskelebem, Calepinum, Solimannum, geminos verő Mahometes, 
Amurates trés, Baiezettes duó, totidem verő Selimos numeremus. Constantinopolim 
CL: annos post ex quo capte esset, Jerosolima quadringentos in libertatém rursus 
debere poni, quarum omnium rerum iám periódus instat, vates orientis praedixerunt. 
Quid múlta? concurrunt undequaque omnia quibus ego adducor ut credam Turcicum 
Imperium futurum tandem non diutumum.
(A gyümölcsöt vagyis almát a törökök aranynak nevezik, amelyen Magyarországot 
értik és ami miatt birodalmuk hamarosan bekövetkező pusztulásától rettegnek, amely 
az Oszmán ház 14. császárának uralma alatt fog bekövetkezni, aki most uralkodik. 
Ha Oszmánt, Orhánt, Ciriskebelust, Calepinust, Szolimánt, a két Mohamedet, a 
három Amuratot, a két Bajazidot és a két Szelimet összeszámoljuk éppen tizennégyet 
kapunk. Konstantinápolyt százötven évvel eleste után, Jeruzsálemet pedig negyven 
évvel utána kell felszabadítani, mert a keleti jósok szerint az idő elérkezett. Mit 
mondhatnék még? Minden e szerint történik, amiből arra következtetek, hogy a török 
birodalom bukása közel van.)

»379

A magyar kortársak közül Szántó Arator István egyetlen ránk maradt 
munkájában a Confutatio Alcoraninak a végén külön fejezetet szentel a török 
birodalom végét jósoló próféciáknak.380 Ebben a fejezetben szintén felbukkan a kizil 
elma. A Confutatio szerint 1594 vagy 1595-ben a törökök Németországra támadnak, 
de Krisztus nem engedi győzni őket, és a birodalom elesik:

„Tandem vim comminantes, regnum Ungarorum lacerantes, simulque Imperium 
Romanum Germanumque diutissimis bellis tentantes in eorum manus cadent. Annus 
érit Christi 1594 vei 1595. Verum et alia quaedam mala antequam hoc bonum 
contingat, ab illis impendere ait. Subiungit enim: Sed prius Apuliam intrabunt,

C:C Ad Serenissimum Principem et Dominum, Dominum Matthiam Archiducam Austriae Oratio, 
Viennae, 1602, A2v-A3r, (a továbbiakban Warszewiczky).
379 Warszewiczky 1588, Cv-Clr. Egy 1596-os német Zeitung is hírül adja kizil elma - itt 
Konstantinápoly - rövidesen bekövetkező elestét. V.ö. Carl Göllner, Michael der Täpfere im Lichte 
des Abendlandes, Hermannstadt, 1943, 34. A török császárok számával kapcsolatos elképzelések 
forrása minden bizonnyal Antonius Torquatus ferrarai orvos híres, Mátyással kapcsolatban 
megfogalmazott jóslata. Szövegét lsd. De eversione Európáé prognosticon Antonij Torquati..., H.n., 
1538.
380 Szántó (Arator) István S.J., Confutatio Alcorani, kiad. Lázár István Dávid, Szeged, 1990, 144-146, 
(a továbbiakban Confutatio). A fejezet a De cessatione legis Mahometanae variae sententiae et 
prophetiae cimet viseli. Szerepel benne Pseudo Methodius, Szent Hildegard, Kürillosz alexandriai 
pátriárka, Szent Katalin (Sanctae Catarinae Racozisiae?), Antonius Torquatus, Szent János és Dániel 
próféta.
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Siciliam, Galliae, Hispaniaeque littora classe sua, nec non Italiam molestabunt et 
affligent. Timorem magnum Christianitatis immittent. Sed Christus tandem suorum 
stragem non ferens etc. plura qui desiderat autorem ipsum consulere super iisdem 
poterit.... in quo negocio praelioque regis Ungariae praecipua laus érit. Nam ut astra 
praedicant, dicti regis auspicio, ingenio, industria ductuque perficerentur haec omnia. 
Tunc ad orientem Christi crux portabitur, Judaei et Mahometani convertentur.” A 
következő általa fontosnak tartott vaticinium éppen a kizil elma jóslat, amelynek 
közli szövegét, bár a kizil elma kifejezéshez érve így folytatja: „...sed dubium est, 
quid per cusulma, id est rubrum pomum intelligendum sit?’
(Végül a magyar királyság és a német-római birodalom, miután azok egyesítették 
erejüket, egy igen hosszú háborúban a kezébe fognak kerülni [t.i. a törökökébe]. Ez 
1594 vagy 1595-ben fog bekövetkezni. De mielőtt ez a szerencsés végkifejlet 
bekövetkezne sok csapást kell eltűrni. Először Apuliát támadják meg, Szicília, Gallia 
és Hispánia partjait pedig hajóikkal zaklatják és pusztítják. Nagy félelem fogja el a 
kereszténységet. De Krisztus az övéi pusztulását nem tűri tovább stb., aki többet akar 
erről tudni olvassa el a szerzőt... ebben a harcban a magyar királyt különleges 
dicsőség illeti meg. Mert ahogy a csillagok mutatják, a mondott király vezetése, 
tehetsége és buzgalma által megy végbe minden. Akkor Krisztus keresztjét keletre 
viszik, a zsidók és a mohamedánok pedig megtérnek... de kétséges, hogy a kizil elma 
vajon az arany almát jelenti-e?”

Szántó ugyan csupán a jóslatot írja le, de arra nem tesz kísérletet, hogy 
konkrét személyt is megnevezzen, mint szabadítót. Ezt megteszik helyette azok az 
olasz szerzők, akik pápai ill. spanyol szolgálatban állnak. A vatikáni spanyol 
nagykövet szolgálatában álló Girolamo Frachetta egy 1595-ös Báthory Zsigmondnak 
ajánlott orációjában a török császárok számával kapcsolatos spekulációkat éppen a 
győztes havasalföldi hadjárat kapcsán említi:

,381

„...l’opinione infissa ne gli animi de’turchi, ehe sia vicino il fin dell’imperio 
ottomanico: ilquale secondo le loro vane predittioni deue cadere sotto il 
decimoquarto monarca, et per virtú d’un prencipe ungaro. Vagliasi adunque Vostra 
Altezza di cosí bella occasione. Non interrompa il corso déllé sue tante vittorie. Non 
resista alia providenza divina: ehe a lei é stato serbato dal Cielo di tőrre dal mondo 
l’iniqua fiera dell’Oriente. Giá mi pare di vederla cacciata d’Europa, a ritanarsi negli

381 Confutatio, 144-145. A Torquatus jóslat Selectissimorum, 346-347 De Brynél többek közt 
olvashatunk egy már csak magyar vonatkozása miatt is érdekes jóslatot: „Vaticinium Turcarum, quod 
ante annos complures Constantinopoli prope templum S. Sophiae in Turri quadam ruinosa super 
cortice arboris scriptum repererunt. At nunc Christianis ea qua sequitur occasione communicatum. 
Anno 1595. In octobri, Agrienses Vicum infra Budám nobilem, Sagadinum nomine diripientes, 
aliquod Christianis libertati restitutis, filium Bavari cuiusdam, qui annis viginti a Turcis captus 
Constantinopoli commoratus fuerat, inter eos offenderunt. Is Vaticinium, a Turcis ut ipse aiebat, 
saepius gravissimo animi affectu examinatum, quod sub Sultano hoc Mahomete II. Anno 1597, aut ad 
summum anno Christi 1602, in effectum credunt deductum iri, penes sese habuit, illudque a se ipso in 
Latinam et Germanicam linguam ex Turcico idiomate conversum nostris hominibus communicavit.” A 
szövegből jól látható, hogy a török birodalom 1594 vagy 1595-re várt bukásának be nem következte 
után újabb variációk születnek. V.ö. Jean Jacques Boissard, Pannóniáé História Chronologica, 
Frankfurt, 1596, bevezető A3r.
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„382horrori de’monti Caspii, d’onde discese.
(...a törökök szilárd meggyőződése, hogy közel van az oszmán birodalom vége: az ő 
babonás hitük szerint a birodalom a tizennegyedik uralkodó alatt fog elbukni éppen 
egy magyar fejedelem jóvoltából. Használja ki Fenséged ezt a kitűnő alkalmat! Ne 
szakítsa meg nagyszerű győzelmei sorozatát! Ne álljon ellen az isteni 
gondviselésnek, amely azért küldte, hogy kiűzze a világból kelet elvetemült 
vadállatát. Nekem úgy tűnik, hogy szinte már el is űzték Európából és oda húzódott 
vissza ahonnan jött, a Kaszpi-tenger félelmetes hegyei közé,.)

Egy másik olasz szerző Lazaro Soranzo szintén Zsigmondban véli megtalálni 
azt az uralkodót, aki legyőzi a török birodalmat. L'Ottomano című a fentebb említett 
német nyomtatványokhoz hasonlóan a török birodalom történetével és császárai 
geneológiájával foglalkozó művében a következőt írja:

„Egli [t.i. Báthory Zsigmond] é anco molto temuto da’turchi per certe lor predittioni 
popolari, le quali, benche leggieri, fanno peró moha impressione ne gli animi barbari, 
e vili, e massime de’mahometani, i quali credono assolutamente il fato. Stimano 
grandemente trá cotai lor’indovinamenti quello ehe dice, che da dirupi de’monti della 
Transilvania uscirá un giomo un prencipe, il quale uincerá, e ridurá in niente 
Fimperio ottomano: cosi dice Flavio Vopisco nella vita deH’imperator Floriano, ehe 
ne’suoi giomi si fosse uaticinato d’un prencipe onghero, ehe sottoporrebbe con il 
tempo tutti i barbari al suo commando.”
(Nagyon félnek tőle a törökök, egy jóslat miatt, amely bár komolytalannak tűnik, 
mégis hitelt adnak neki a barbárok, főleg a mohamedánok, mivel teljes mértékben 
hisznek a végzetben. Különösen attól a jóslattól tartanak, amely szerint Erdély hegyei 
közül egy napon egy fejedelem fog jönni, aki lefogja győzni és meg fogja 
semmisíteni az oszmán birodalmat: így mondta ezt Flavius Vopiscus Florianus 
császár életrajzában, hogy tudniillik az ő idejében született egy prófécia egy magyar 
fejedelemről, aki idővel uralma alá veti az összes barbárt.)383

Achille Tarducci 1597-ben adja ki II Turco vincibile című munkáját. A szerző 
Báthory István megbízásából egy ideig Várad megerősítésén dolgozott mint 
hadmérnök, majd Győr várába került, ahol már az apja is szolgálta császárt. Művét 
Miksa főherceg és Cinzio Aldobrandini mellett Báthory Zsigmondnak ajánlja és azt 
írja, hogy Magyarország visszanyerheti régi fényét, amilyen Szent István és Mátyás 
idejében volt, mert a jóslatok azt mondják, hogy a török birodalom, amely Zsigmond 
magyar király uralma alatt emelkedett fel, egy másik Zsigmond által fog elbukni:

„...et zelo Christiano, ehe rinovendo in Ungaria la gloriosa memoria de i Regi 
Stefano, a Mathia, ha suscitato gran speranza della sua liberatione, et massime, ehe la 
salute appare dalia Transilvania, et Valachia, per dove cominció venire la tirannia 
turchesca, о spesso almeno s’é ricovrata in questo regno; con tanta maggiore augurio, 
quanto che per un Sigismondo stima do ver finire di sentir Farmi ottomane, come per

382 Girolamo Frachetta, Oratione seconda, Roma, 1595, A2v (a továbbiakban Frachetta II). 
Soranzo, 99.383
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un Sigismondo cominció provarle... spera l’Ungaria scotersi il giogo ottomano, 
aggiontoli il buono augurio del nome, ehe come sotto un Sigismondo cominció sentir 
tál tirannia, cosí sotto un Sigismondo debba essere restituita nella sua pristina 
libertá.”
(...a keresztény buzgalom feltámasztotta Magyarországon István és Mátyás dicső 
emlékét, felszítva a szabadulás reményét, amely éppen Erdélyből és Havasalföldről 
érkezik, ahol a török zsarnokság először ütötte fel a fejét, vagy legalábbis gyakorta 
ott húzódott meg: a jóslat szerint egy Zsigmond miatt kell elhallgatniuk az oszmán 
fegyvereknek, amelyek egy másik Zsigmond alatt szólaltak meg először: 
Magyarország azt reméli, hogy az oszmán igától a név szerencsés csillagzata fogja 
megszabadítani, mert ahogy egy Zsigmond alatt tűnt fel a zsarnokság, úgy egy másik 
Zsigmond fogja visszaállítani a régi szabadságot.)384

Szántó szavai ill. a Zsigmond személyével kapcsolatos adatok is azt mutatják, 
hogy Magyarországon sem voltak ismeretlenek azok a jóslatok, amelyek a török 
birodalom közeli pusztulását jövendölték. 1595 mint láttuk, nemcsak a tizennegyedik 
és utolsó szultán hatalomra lépésének, hanem a győztes havasalföldi hadjáratnak az 
éve is volt. A Török császárok krónikája ezeket a nyugaton hallatlanul nagy 
publicitást kapó jóslatokat közvetíti tehát a törökkel már három éve folyamatos 
harcban álló erdélyi társadalom felé. Az Oszmán ház geneológiáján kívül, amire a 
cím is utal, megtalálhatóak benne a már idézett és a legelterjedtebbnek számító 
próféciák. A próféciáknak és vaticiniumoknak ilyen alapos és széleskörű ismerete 
művelt és tájékozott szerzőt feltételez. Ha ehhez hozzávesszük, hogy 
fejedelempártinak kellett lennie, tovább szűkül a kör. A Török császárok 
krónikájának szerzője, mint látjuk, éppen olyan otthonosan mozog a tizenötéves 
háború ideje alatt megjelenő és az európai „közvéleményt” tájékoztatni kívánó 
turcica irodalomban, mint az Oratiót megíró Baranyai Decsi János.

A Krónika által idézett összes prófécia megtalálható Baranyai Decsi János 
1598-ban írott és Zsigmondnak ajánlott művében. Az orációt kiadó Balázs Mihály, 
Monok István és Varga András megállapítja, hogy Baranyai Decsi műve több ponton 
kapcsolódik az európai szerzők törökellenes munkáihoz, és (mint énekünk) abba a 
vonulatba tartozik, amelynek kiindulópontja Gislemius Busbequius Exclamatiója, 
amelyből Zrínyi is sokat merített.385 Tanulságos lesz tehát az Oratio és a Török 
császárok krónikája párhuzamos helyeinek összevetése:386

Török császárok krónikájaOratio

„Úgy vélem, eme jövendöléseknek nagyobb hitelt 
kell adni, mint akár Joannes Hiltenius, akár 
Lactantius Firmianus rémképeinek, akik 
szerint a Kelet újból uralkodni fog, a Nyugat 
pedig szolgaságba süllyed, kivált, mivel erről

„Adna Isten birodalmoc nagyob ne lenne, 
Nap keletről nap nyugatra ki ne teriedne, 
Roma Czaszarságat magaiaua ne tenne.

Mert élt mi elöttünc másfél [száz] esztendővel

384 Achille Tarducci, Il Turco vincibile, Ferrara, 1597, a Báthory Zsigmondhoz intézett ajánlás és 31.
385 Lymbus, 37-38, 42.

A szövegbeli egyezésekre már Fodor im. is felfigyelt. A hasonló kutatási eredményre tőle 
függetlenül jutottunk.
386
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„387 Hiltenus neuü Ianos iámbor élettel, 
Turingiaban Isenacum varasaban.

már tudjuk, hogy beteljesedett.
388

Irta ezer öt száz tizenhét észtén
hogy az keresztenyseg lenne meg hanyatlásban,
Melylet valonakis lattunc az mi időnkben.

Ezen ember irta hogy ezer es hat százban, 
Egy kegyetlen ember bimi fogna Európát, 
Gog es Magog ezer hat százban Európát.„389

„Ékesszólóan jósolta meg Isten Dániel próféta 
által, hogy négy birodalom lesz, majd utána 
egy ötödik, mely nem azért emelkedik fel, 
hogy a török zsarnok jelentéktelen szarva a 
feldúlásán szorgoskodjék....sok tudós ítélete 
szerint maguk a törökök, s hogy ez e mostani 
időben fog bekövetkezni, azt az isteni János is 
világosan kinyilatkoztatja a Jelenések 
könyvében. A Szentírás ezen igaz jóslataival 
egybecsengenek azok, amelyek Mohamed 
birodalmának pusztulásáról kerengenék, mely 
keletkezésétől számítva nem tart tovább ezer 
évnél, s ez a szám a tudósok helyes ítélete 
szerint már csaknem betölt.

„Nagy az Töröc Czaszar nag az ö birodalma, 
De nagyob az Isten nagyob ö birodalma, 
Nagyob vegezese nagyob az ö hatalma.

Soha az pogansag Romai birodalmat, 
Soha el nem veszti keresztyen birodalmat, 
Pogan nem emelhet ötödic Monarchiát.390

Sokfeleképpen az Isten észt regen meg mutatta, 
Mikor Danielnec egy magas fát mutata,
Kinec ö gyökeret senki el nem ronthattya.”

Ezent mongya szent Ianosis ö látásiban, 
Hogy Isten Tőröket el törli haragyaban, 
Pogant meg emészti tűzzel boszszu 
allasban”

„391

392

„Auagy nem tudódé Töröc iövendüleset, 
Mellyel önnön magoc varyac veszedelmeket, 
Magoc Prophetaioc beszellic vészeseket.

Valamikor, vgymód, Veres almát meg veszüc, 
Mi birodalmunknac ottan veget mi eryüc,
Ha az keresztyenec heuen lesznec mi raitunc.

„De maguknak a barbároknak is van egy 
jóslatuk a gránátalmáról, saját 
pusztulásukról és a keresztények 
győzelméről, ez azonban közismertebb 
annál, semhogy megismételjem.

Valamikor Töröc veres álmát meg veszi, 
Menten Isten ötét az földről ott el veszti, 
Az mint magoc iövendö mondása ielenti.”

„393
394

„Ezechiel áltál észt Isten meg mutata,
Mikor Gog es Magog ellen iöuendöt monda, 
Töröc veszedelmet vilagossan meg monda.”

„De Ezékielnél is világosan megígéri az 
Isten Góg és Magóg pusztulását, akik sok

387 Lymbus II, 78.
Gemot Nussbächer, Neue Beiträge über das Druckwerk ”Török császárok krónikája" in MKSZ 86 

(1970), 389, (a továbbiakban MKSZ 1970).
RMKT XVII/I, 94.
MKSZ 1970, 390.

391 Lymbus II, 76.
392 RMKT XVII/1, 95.
393 Lymbus II, 78.
394 MKSZ 1970, 390.

388

389
390
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tudós ítélete szerint maguk a 
törökök... »395 „Az mit meg igirtel keriinc hogy be tellyesicz, 

Gognac es Magognac veszedelemét tellyesicz 
Te választottidnac szabadulást indicz.396

Ezek az egyezések tovább erősítik Baranyai Decsi szerzőségével kapcsolatos 
gyanúnkat. Ha pedig a két mű megszületésének körülményeit és hangvételüket 
vesszük vizsgálat alá, gyanúnk bizonyossággá erősödik.

A Török császárok krónikájának szerzője a jelent és a jövőt tekintve igen 
komoran látja Magyarország és Erdély helyzetét. Zsigmond császárt megveri a török, 
majd elfoglalja Konstantinápolyi. Várnánál elesik Ulászló, majd Hunyadi is vereséget 
szenved, bár Nándorfehérvárnál kiköszörüli a csorbát. Utóda Mátyás király szüntelen 
háborúzik a csehek és a németek ellen, aminek egyedüli haszonélvezői a törökök.

„Mondhatnanc it nem iot Mattyas Kiralyrul, 
Az Keresztyenekcel való soc hadairul, 
Nemeteknec elsőben országimé köteserül.

Addig veszekedéc ö iol töt emberiuel, 
Addig veszekedec Nemettel es Czeheckel, 
Öregbedec az Pogan ö versengeseuel.»397

II. (Dobzse) Ulászló Zsigmond lengyel király, és I. Miksa semmi másra nem volt 
képes csak hosszú tanácskozásokra, miközben Szelim elfoglalta Egyiptomot. II. 
Lajos, akinek csak „Laptara, lakasra, tanczra vala” gondja398 elesik Mohácsnál és 
vele az ország. Ferdinánd és Szapolyai János viszályának következménye, hogy 
elveszik Buda, Károly császár pusztán annyit ér el, hogy újabb török támadást zúdít 
az országra.399 Ezután kimarad ill. nagyon töredékes formában következik több mint 
két tucat versszak, amelyeknek a végén van Hiltenus jóslata, aki mintegy igazolta 
1516-ban mindazt, ami az ének elején elhangzott. Hiltenus vezeti be a már idézett 
próféciák sorát, amely után megint csak több tucat versszak hiányzik. A szerző 
ezután előszámlálja a keresztény országokat, amelyek ha összefognának el tudnák 
pusztítania törököt, megszabadítani a barbároktól.”400 A keresztény országok után a 
kicsi és kincses Erdély következik és Magyarország, amely immár kétszáz éve tartja 
vissza a törököt.401 Majd hirtelen fordulattal a békére hajló magyarok következnek, 
akik nem okultak a sorscsapásokból és inkább akarják a török frigyet, amelynek 
pusztulás és rabság lesz a vége, mivel bolondok és a maguk érdekeit előbbre valónak 
tarják az ország érdekeinél, a nemesség a jobbágyokat nyúzza, ami miatt Isten bünteti 
a magyarokat. Lezárásként kéri Istent, hogy adjon bátorságot, jó fejedelmeket, 
szüntesse meg a viszálykodást és szabadítsa meg az egész kereszténységet.

395 Lymbus II, 76.
RMKTXVII/1, 101.

397 RMKTXVII/1, 89. 
RMKTXVII/1, 90. 
RMKTXVII/1, 91. 
Lymbus II, 54, 58, 60, 62. 
RMKTXVII/1, 97-98.
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„О ti keresztyenec Istenhez mar kialczunc,
Mind addig zörgessünc míg meg nem hallgattatunc, 
Ü fogadásához erős hittel folyamyunc.

Vés veget Vr Isten immár büntetesednec, 
Fordicz hargodat mar az pogan nemzetre, 
Had ismerienec meg teged veszedelmekre.

Keresztyenseg közzé adgy immár eggyesseget, 
Bator szüuet, erőt, adgy io feiedelmeket,
Az pogansag ellen adgy immár gyözedelmet.”

Mint látjuk az idézetből, a szerző toposzokkal dolgozik, amelyek több ez idő tájt, 
vagyis az 1596 és 1597-es években született, és Magyarországnak a tatárok és a 
török miatti veszésén kesergő énekben is megtalálhatóak. A menekvést egyedül 
Istenben vagy Krisztusban látják, aki megtöri a pogány erejét. Általában névtelenek, 
de néhánynak a szerzőjét is ismerjük: Gyarmati Imre kisváradi rektor és Sárközi 
Máté vitézeknek szóló énekeiben konkrétabb isteni segítségre is célzást tesz, 
amennyiben azt kívánja, hogy az a vitézek bátorságát, erejét gyarapítsa, amellyel fel 
tudják venni a harcot a törökkel és a tatárral. Bár ezekkel az énekekkel itt most nem 
kívánunk részletesen foglalkozni, mivel azok nem a fejedelmi politika ill. Báthory 
Zsigmond dicsőítése céljából íródtak, a Krónika hangvételével kapcsolatos 
hasonlóságok miatt szükségesnek látszik, hogy mégis ejtsünk néhány szót 
megszületésükkel és mondanivalójukkal kapcsolatban, mert segítenek a Krónika 
pesszimisztikus hangoltságának megértésében.

Hangvételük és a kódexek alapján, amelyekben ránk maradtak, az állapítható 
meg, hogy kálvinista környezetben születtek. A kódexek származási helyei a 
Tiszántúl, Észak-Magyarország és Erdély kálvinista többségű területeire és 
népességére, akik közé Baranyai Decsi is tartozik, utalnak.402 A hasonlóságokat 
szépen illusztrálják az alábbi versszakok:

„Hatalmas erödel ueszesd el őket,
Ad megh koronankot es kiraliunkat, 
Ad meg giözedelmes feiedelmünket. 403

Nagy haragia uagion az Istennek mi raitunk, 
Bűneink ostora el hatalmazot raitunk, 
Siralmas jay szoual, keseredet sziuel 
Azért hozad kialtunk.

Hatalmas, kegielmes, uéghetetlen kiraliunk,

402 RMKTXVII/1, 520-524. 
RMKTXVII/l, 78.403
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Ki uagy az ellenségh ellen erős paizunk, 
Kérünk téged Christus, ne utaly megh minket, 
De köniörüly mi raytunk.404

Emlékezél megh kérlek nagy Ur Isten, 
ígéretedről te nagy io keduedböl, 
Haragod múlik my köniörgessünkel, 
Es szabadicz megh pogány ellensigtöl.405

Vess ueget mar haragodnak, 
Ismersz minket mind giarloknak, 
Fiai uagiunk Adamnak,
Ne adgi rabsagra pogannak„406

A névtelen Cantio, miután konstatálja azt a pusztulást, amelybe Magyarország jutott, 
Krisztushoz fohászkodik, hogy akadályozza meg a maroknyi igazhitű („Csak kevesen 
uagiunk, kik téged tiztelünk”) idegen országokba való szétszóratását. A pusztulás 
okaként azonban nemcsak „az pogany”-t nevezi meg:

„Mert megh sem szünihetik köztünk az nagy felelem, 
Varasunkból ki üz kegietlen feiedeImiink,
Félelem, faratsagh szüntelen mi raitunk,
Nem niughatunk hazunkban»407

Az ének nem ad több fogódzót arra nézve, hogy ki lehet ez a kegyetlen fejedelem. 
Nem valószínű azonban, hogy a térség kálvinista közösségeit ebben az időben 
Habsburg részről komoly attrocitások érték volna, jóllehet a háború pusztításai miatt 
jelentős mértékben megnövekedett a magyarok és az idegenek, főleg németek közti 
feszültség,. Még rejtélyesebb a nagy félelemről szóló sor, amely a kegyetlen 
fejedelem részéről érte a Cantio közönségét. A sorok megfejtésében viszont 
segíthetnek azok az események, amelyek Váradon történtek 1597 elején.

Káthay Ferenc Claudio Acquavivának 1597 augusztus 4-én Olmücből írt 
levele szerint a fejedelem néhány jezsuitát küldött a váradi katolikusok 
megsegítésére, az eretnekek azonban nem voltak hajlandóak beengedni őket a 
városba és ünnepélyes követséget menesztettek Zsigmondhoz, aki fogadta ugyan 
őket, de a neki átnyújtott kérvényt ezer darabra tépte, majd az arcukba vágta és 
megbotoztatta őket. Ezután rendeletben fenyegette meg a várost és vezetőit, ha a 
továbbiakban hasonló módon járnak el. 
részletesebben számol be az esetről. E szerint a fejedelem kérte a városi 
magisztrátust, hogy a váradi katolikusok számára biztosítsanak egy házat, ahol 
imádkozhatnak, ill. istentiszteletet végezhetnek. A szenátus nyilvánosan olvastatta fel

408 A jezsuita évkönyv valamivel

404 RMKTXVII/1, 79. 
405 RMKTXVII/1, 81. 

RMKTXVII/1, 82. 
RMKTXVII/1, 79. 
MAH IV, 281.
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a levelet, amelyhez bárki hozzászólhatott. Óriási felzúdulás támadt és a város egy 
négy fős küldöttséget menesztett tiltakozásul a fejedelemhez, aki miután 
meghallgatta, börtönbe vettette a követség tagjait, akik közül kettőt, mivel azok 
voltak az egész felfordulás okozói, nyilvánosan megvesszőztetett, majd hazaküldte 
őket.
főkapitánynak, Király Albertnek 1597 június 2.-án írott levél alábbi részlete: „Hit 
igazgatásnak, az mi nem ti dolgotok, haggyatok békét. Szablya, kopj a, katonához 
illendő fegyver az ti dolgotok... Darabos Gáspárt és György Deákot az bestye áruló 
kurvafiakot ki vond az lajstromból, mindgyárást elűzd, Váradon se hadd őket lakni. 
Ha én szolgáim voltak az bestye kurvafiak, szabott regulát én előmbe ne hozzanak... 
Ti penig kik jámbor, és tős gyökeres nemes renden kivűl valók vattok, Bírák, 
Várasbeliek, és Váradi Fő Polgárok, minden rendek, szántás, kapálás azti dolgotok, 
nem hit igazgatás. Nem paraszt emberhez illik az hit igazgatás sem vargához, sem 
szűcshöz, sem az protestatioval való fenyegetés egy pár bestye áruló kurvafiához is. 
Valete’

409 A fellépés módját és stílusát jól jellemzi a Zsigmond által az akkori váradi

,410

A fejedelmi hatalom fellépésének hátterében a nagypolitikában végbemenő 
változások álltak. Zsigmond 1597 elején Prágába ment, hogy lemondásáról, Mária 
Krisztiemától való elválasztásáról és Erdély átadásáról tárgyaljon. A császárnak 
ekkor még sikerült eltérítenie szándékától, nem utolsó sorban a régóta áhított 
Aranygyapjas Rendi tagság megadásával. Erdélybe visszaérve első lépése az, hogy az 
évtizedek óta betöltetlen erdélyi püspöki széket május 1.-én az Erdélybe érkező 
Náprágival betölteti.411 Náprági erdélyi püspöksége összefüggésben van azokkal az 
erőfeszítésekkel, amelyeket Róma Visconti útján tett annak érdekében, hogy a 
forrongó tartományt a rekatolizáció eszközével pacifikálja. Erről árulkodnak Petrus 
Maiorius viceprovincialis Rómába írott levelei, amelyben a rendfőnököt azzal 
ostromolja, hogy minél több rendtagot - lehetőleg erdélyi jezsuitákat, így Pázmányt, 
Dobokayt és Forrót - küldjenek, és hogy a pápai szemináriumok ügyét minél 
gyorsabban rendezzék megnyugtatóan. Maiorius idézi Visconti pápai nunciust is, aki 
szerint a katolikus vallás ügye csakis akkor oldódik meg Erdélyben, ha létrehozzák a 
jezsuita kollégiumok láncolatát. Ezt a célt szolgálták volna a Lippán és Váradon 
alapítandó kollégiumok is.412

A kitűzött célokat azonban egyre kedvezőtlenebbé váló környezetben kellett 
megvalósítani. Maiorius 1597 április 1-én írott levelében arról számol be, hogy hírei 
szerint a török ebben az évben Erdély ellen fog támadni, ami ugyan nem valószínű, 
hacsak nem akadnak árulók, ami viszont egyáltalán nem valószínűtlen.413 Tudjuk, 
hogy a fejedelem és tanácsadói egyre nagyobb bizalmatlansággal figyelték a békepárt 
mozgolódását, amelynek egyik első jele egy Ábrahám nevű, a szombatosok által 
felléptetett trónkövetelő. A kálvinisták, mint láttuk, nyíltan is szembe szegültek a

409 MAH IV, 308.
Kultsár, 85.

411 Carrillo tevékenységéről v.ö. Szilágyi Sándor, Carrillo Alfonz diplomacziai működése (1594- 
1598), Bp., 1877, és László Szilas S.I., Der Jesuit Alfonso Carrillo in Siebenbürgen 1591-99, Roma, 
1966, (Bibliotheca Instituti Historici S.I. 26).
412 MAH IV, 260, 261, 264, 272, 275. Készült egy kimutatás is a Társaság jótevőiről, v.ö. 297-298. A 
pápai szemináriumokról v.ö. Balázs Mihály-Monok István, Pápai szemináriumok magyarországi 
alumnusai, Szeged, 1990, (Peregrinatio Hungarorum 7.).
413 MAH IV, 270.
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fejedelmi akarattal, jóllehet a retorzió nem maradt el. Ezek az események hagytak 
tehát nyomot a Krónikában. A fejedelem párti és kálvinista Baranyai Decsi János 
nyilvánvalóan nem bírálhatta azt a politikát, amelynek népszerűsítésére írta 
munkáját. Egy szót sem ejt a pápisták bálványimádásáról, pedig a protestáns 
felekezeteknek ez az egyik legkomolyabb vádpontja katolicizmus ellen, elég csak az 
éppen az időben zajló Magyari-Pázmány vitára gondolnunk.414 A váradi és egyéb 
kálvinista közösségek ellen intézett támadások visszhangja azonban kiérződik az 
énekben. Csak ezzel tudjuk magyarázni Mátyás egyértelműen negatív szerepeltetését, 
vagy Anglia megjelenését a szövegben, „Kinec sem az papa, sem Spaniol nem 
arthat”. Az udvarral folytatott tárgyalások, a remélt német segítség lehet az oka annak 
is, hogy bár a német császárokról, Ferdinándról, a Miksákról, Károlyról nincs túl jó 
véleménnyel, itt nyoma sincs annak az éles kirohanásnak, amely a kurvák tömegével 
hadba vonuló németeket éri a históriájában.415 A komor hangvétel azonban jelzi, 
hogy nem ért egyet mindenben a hivatalos politikával, legfőképpen azzal, amit a 
vallás ügyében folytat. Az elmondottakból viszont logikusan adódik a kérdés, hogy 
ha nem a katolikusok, - és nyílván nem a kálvinisták -, akkor kik a felelősek az 
ország ill. Erdély nyomorúságos helyzetéért?

Az 1597-es és az azt követő kényes kül- és belpolitikai helyzetben a 
gyulafehérvári vezetés katolikus része a fentebb említetteken kívül egyéb eszközöket 
is igyekszik bevetni a protestánsok ellen, az erdélyi püspökség újra felállítása, a pápai 
szemináriumok, vagy egyre több jezsuita betelepítése mellett. Náprági gyalui 
rezidenciáján lát napvilágot 1597-ben az a Maiorius engedélyével ellátott hitvédelmi 
irat, amelynek szerzője az unitárius konvertita Szilvási János. Szilvási saját bevallása 
szerint azért írta müvét, mert Dávid Ferenc szektája és a kálvinisták támadást 
indítottak a katolikus hit ellen. Szerinte ők az okai a széthúzásnak, amely most a 
töröknek kedvez.416 A Krónika is az ariánusokat nevezi meg egy meglepő fordulattal 
a bajok legfőbb forrásaként:

„Az keresztyensegnec bünekis észt érdemlic, 
Soc eretneksegec tevelygesec erdemlic,
Soc hitetlensegec gonossagoc erdemlic.

Regen nap keletet Isten eretneksegert, 
Mind addig büntete Arrius ertelmeiert, 
Soc káromlásokért Christus tagadasaert„417

A párhuzam világos: a múlt, a napkelet bűnei az unitáriusok miatt újra 
megismétlődnek. Minden bizonnyal ők azok a bolondok is, akik azt hiszik, hogy a 
török barátság békét hozhat Erdély számára:

„Iol tudom nagy sokan Töröc frigyet keuannyac, 
................ beli kapoztas húst ohaityac,

414

415 RMKTXVII/l, 89, 97.
416 Szilvási János, Antiquitas etperpetva duratio fidei catholicae, Claudiopoli, 1597, 2v, 3v. 
417RMKTXVII/1, 95.
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„418az Sidoc Pharaho rabsagat keuannnyac.

A háttérbe szorított unitáriusok óvatosan megfogalmazott véleménye 
kiolvasható az akkori unitárius püspök Enyedi György prédikációiból is, amelyben - 
persze bibliai példák mögé bújva - arról a hiábavaló és pusztulásba vivő szövetségről 
beszél, amely Erdély és a Habsburgok között köttetett. Egyik prédikációja elején 
Enyedi figyelmezteti hallgatóságát, hogy a történelemből vegyenek tanulságot a jelen 
nehézségei közepette. Erről Jeremiás története jut eszébe, aki megjósolta Izrael 
pusztulását. Joachim király felrúgta a szövetséget Nabukodonozorral, aminek Izrael 
pusztulása lett az oka: „A király minthogy ifjú vala, úgy mint huszonegy esztendős, 
engedett volna is ugyan a próféta szavának, de a kömyüle való tanácsok eszét vesztik 
vala és minduntalan arra kérlelik vala, hogy elszakadjon a babilóniai királytól, mert 
az soha Júdeára többé nem jő. És ha szinte eljönne is az egyiptombeli király és a 
kömyülvaló népek megsegítenék őket, amaz szégyent vallana. Efféle szókkal addig 
biztaták, kérlelék a királyt, addig járák követségét Egyiptomba, hogy elszakada a 
babiloni királytól. Hitét és frigyét megszegé. Úgy jőve aztán nagy haddal 
Jeruzsálemre Nabukodonozor és megszállá a várost... prédikála a próféta, de 
semminek ítélik szavát, csak csúfolják és ugyan meg is büntették érte. Immár most, 
hogy a körmekre ege«,[kiemelés tőlem] nem tudnak hova lenni, hanem akit azelőtt 
megvetettek vala, ahhoz folyamodnak és attól kémek tanácsot... Meghallád ide fel, 
hogy az első Joachim király [Zsigmond] frigyet köte az egyiptombeli királlyal 
[Rudolf]. Eljőve a babilóniai király [III. Mohamed] zsidó országra [Magyarország] és 
nem oltalmazá meg Joachimot Egyiptom, hanem Nabukodonozor megveré hadát, 
megfogá a királyt és rabságra vivé mind magát s mind az ország népének nagy részét 
Babilóniában, és a fiát tévé királlyá.

Jóllehet Enyedi prédikációi keltezetlenek, feltűnő az idézett bibliai hely, 
annak kifejtése, és az 1596 őszén történtek közötti párhuzamosság. E hasonlóságok 
alapján úgy gondoljuk, hogy az idézett prédikáció a mezőkeresztesi csata utáni 
hetekben, hónapokban keletkezhetett. Feltevésünket alátámasztani látszik az is, hogy 
Nabukodonozor és Jeruzsálem példája egy másik prédikációban is felbukkan, 
mégpedig konkrét utalással a jelen eseményeire: „De amiképpen megfertőztették vala 
a káldeusok Jeruzsálem szent templomát, azonképpen a török és tatár nemzetség a 
keresztényi gyülekezetnek helyét megundokították, avagy elrontották, pusztították... 
mi is kívánhatjuk, hogy Ő szent felsége kegyelmes szemeivel tekintsen a mi 
sanyarúságunkra és nyomorult állapotunkra. És megelégedvén ennyi ideig való 
keserűségünkkel, szabadítson meg a kegyetlen pogány népnek nyügiből és ínségéből, 
hogy nyakunkról lerakván igáját, ismerhessük csak ötét Urunknak, oltalmunknak és 
gondviselőnknek.”420 Ez a török és tatár pusztítás 1595-ben és 1596-ban érte Erdély 
határait, a Partiumot,421 éppen azt a területet, ahonnan kálvinista énekeink egy része

„419

418 RMKTXVII/1, 98.
419 Enyedi György válogatott művei, vál., Balázs Mihály és Káldos János, Bp.-Kolozsvár, 1997, 132. 
Egy másik helyen újra felbukkan Nabokodonozor alakja, ugyanabban a kontextusban, vagyis Judea 
leigázójaként és ajeruzsálemi templom meggyalázójaként v.ö. Enyedi, 185.
420 Enyedi, 195-196.
421 A tatárok az 1594-es Győr veszésével végződő hadjárat óta nem jelentek meg nagyobb számban 
Magyarországon, csak éppen 1596-ban III. Mohamed hívó szavának engedelmeskedve. Ivanics, 88-
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is származik. Láttuk azt is, hogy a Török császárok krónikájának siránkozó 
hangvétele milyen nagy mértékű hasonlóságokat mutat a többi énekkel és a 
prédikációkkal: a pogányok pusztításaival kapcsolatos toposzok azonban egészen 
más célból vannak elővéve Enyedinél és a kálvinista énekeknél és Baranyainál.

Az unitáriusok, de általában a béke híveinek mozgolódása kézzel fogható 
közelségbe hozta a törökkel kötendő békét. Baranyai Decsi Oratiója ezekre az 
eseményekre kívánt reagálni. A Lymbus szerint a mű minden bizonnyal 1598 első 
hónapjaiban született, mindenképpen Győr visszafoglalása előtt, mivel a várról úgy 
beszél mint a török kezén lévő erősségről ill. még Zsigmond lemondásának 
nyilvánosságra hozatala előtt, mivel az után már nem volt értelme egy efféle 
orációnak. Az viszont nem derül ki, hogy milyen alkalomra szánta Baranyai Decsi a 
művet.422 A szöveg tüzetesebb vizsgálata azonban feltárhat néhány olyan részletet, 
amely eddig elkerülte a figyelmet és közelebb vihet az Oratio keletkezési 
körülményeinek feltárásához.

A mű egy példázattal kezdődik, Kürosz fiának esetével, aki néma volt, amikor 
azonban apját ellenfele Cyros katonái meg akarták ölni hirtelen felkiáltott, amivel 
megmentette apja életét. Ez az exclamatio ad alkalmat szerzőnknek, hogy 
mondanivalóját a fejedelem elé tálja. Mint sok mindenben, itt sem eredeti, a példát 
Busbeck művéből veszi át. (A Lymbus megjegyzi azt is, hogy Zrínyi az Afiumot 
éppen így kezdi.) Baranyai Decsi „kiáltása” azonban nemcsak felrázni akar, hanem 
túl kívánja harsogni azokat a hangokat is, amelyek a békét akarják. A politikai 
helyzet rövid áttekintése után, amely nem túl bíztató a keresztény országok 
megosztottsága miatt, a következőt mondja: „így állanak hát a dolgok, s közben 
mégis békét kér tőlünk, békét kér másodszor is, buzgó kérlelésekkel és sűrű 
követjárással békét próbál kicsikarni az angolok, tatárok [kiemelés tőlem] és egyéb 
szövetségeseinek követein keresztül

A forrásanyag tanúsága szerint, mivel sem Eger elfoglalása, sem a 
mezőkeresztsei győzelem nem hozott békét, ráadásul 1597-ben nagy felkelés tört ki 
Kisázsiában, a török fedezni akarván hátát békeajánlattal kereste meg a 
gyulafehérvári udvart. Maiorius már 1597 január 27,—i levelében beszámol a 
rendfőnöknek arról, hogy három csausz is Gyulafehérváron tartózkodik: valószínűleg 
ők vitték Hasszán szerdár január 7-én kelt magyar nyelvű levelét, amelyben 
engedelmességre inti Zsigmondot, mondván, hogy eddig is ő akadályozta meg azt, 
hogy a szultán Erdély ellen támadjon.424 Egy Ali nevű csausz pedig a nyár folyamán 
folytatott tárgyalásokat a fejedelem Konstantinápolyba küldött követével Bányai 
Mártonnal, aki gyakorlatilag a szultán megbocsátásának és fejedelmi székében való 
megerősítésének hírével tért vissza júliusban 425 Ezek a tárgyalások alkalmat adnak 
az akkori angol nagykövetnek Edward Bartonnak arra, hogy újabb erőfeszítéseket 
tegyen Erdélynek és Havasalföldnek Konstantinápollyal való kibékülésére. 1598 
január 1.—i halála azonban egy időre végett vetett az angol erőfeszítéseknek.

»423
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422 Udvari kultúra, 256.
423 Lymbus II, 52.
424 Documente IV, 52-54. A levelet v.ö. még Baranyai Decsi, 348-351.
425 Nunciusok, 288, Ivanics, 103.

Niederkom, 126-127.426
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erdélyi-török kapcsolatokat Jósikának Temesvár elfoglalására tett októberi kísérlete 
sem szakítja meg, amit a tatár követek Gyulafehérvárra való megérkezte bizonyít. 
Novemberben már bizonyosan ott vannak, Zsigmond pedig a következő hónapban 
Bemádffy Jánost küldi a tárgyalások folytatására. A tatárokkal való tárgyalások 
alapvetően azt célozták, hogy a Portával konfliktusba keveredett Gázi Girájt 
leválasszák Konstantinápolyról, mindez azonban nem jelentett szakítást a törökkel. 
427 Ezek a diplomáciai mozgások nem maradhattak rejtve az erdélyi kortársak, így 
Baranyai Decsi szeme előtt sem. A török, majd tatár követek megjelenése az 
erdélyiek nagy része által olyannyira áhított békét hozta - legalábbis a kívülálló 
számára - kézzelfogható közelségbe. Ennek megvalósulása azonban egyet jelentett 
volna a török kiűzéséről való lemondással. Baranyai Decsi számára, aki 
szülőhelyének felszabadulását is várta a háborúról, ez elfogadhatatlan volt.

A fentebb mondottak alapján az oráció elkészültét valamikor az 1597-es év 
utolsó hónapjaira datáljuk. Az alkalmat talán a végül 1598 márciusának végén 
összehívott országgyűlés jelentette, ahol a kortársak, nem ismervén az 1597 
decemberében Zsigmond lemondásáról kötött egyezményt, a háborúval vagy a 
békével kapcsolatos döntést vártak. A tét tehát nagy volt, a háború folytatását váró 
Baranyai Decsi pedig ezzel a munkájával a harc folytatása mellett próbálthatott meg 
"hangulatot" csinálni. Célját leginkább akkor érhette el, ha az Oratio - latinul olvasó 
- „szélesebb” olvasóközönséget is talál.

Az OratioX és a Krónikái egymás párdarabjának tartjuk, a megjelenésük közt 
eltelt idő alig néhány hónapra tehető. Ez magyarázza azokat a további szövegbeli 
egybeeséseket, amelyekre a próféciák esetében már utaltunk a fejezet elején:

KrónikaOratio

„.. .ha valamikor Drachometes, a dákok 
királya le tudta verni, sőt, el tudta fogni 
Lysimachus makedón királyt. Ez a 
Traianusszal, a messze leghatalmasabb 
római császárral kapcsolatos eseményekből 
is ragyogóan kiviláglik, aki több, mint 16 Az Traianus Czaszar regen Erdély országát, 
éven át viselt súlyos háborút Decebál, a 
dákok királya ellen, és amikor már 
köröskörül minden vidéket elfoglalt, hogy országát, 
ezek felől tudjon Dáciába törni, még akkor 
is alig tudta hatalmas Véráldozatok árán 
legyőzni.

J? • • *

Macedonianac Sándor vtan kirallyat 
Meg véré, nagy kenczen vgy ada meg 
ömagat.

Tizenhat esztendeig vitta az Dáciát, 
Végre vgy vette meg Decebalus

»429

»428

427 Ivanics, 105. A további szakirodalmat lásd ott.
Lymbus II, 72.

429 RMKTXVII/1, 97.
428
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A próféciák, az ókori történelem felidézése nemcsak a török elleni harcra való 
buzdításra ad alkalmat, hanem arra is, hogy lefesse a török igába maradó ország 
komor jövőjét:

KrónikaOratio

„Mit gondolsz te bolond az Töröknec frigyéről 
Auagy nem hallottak az Töröknec hitirül,
Ü fogadásinac nagy hitetlensegerül.

Rajta hát, ha ennyire tetszik a szolgaság, 
szavazzunk a békére!.. .Mert a nemesek úgy 
gondolják, valami effélét kell tennünk: 
jónéhány pap is ezt hirdeti, így vélekedik és 
erre áhítozik a parasztság többsége...
Egyetlen rend sem remélheti, hogy török 
uralom alatt sértetlen marad, mint ahogy azt 
néhány esztelen ember hazugul terjeszti....
De mindenki csalóka ábrándot hirdet s maga 
is csalatkozik, aki azt hiszi, hogy a fejünk 
fölött lebegő vésztől csak úgy lehet 
megszabadulni, ha békét kötünk, vagy 
valamilyen ürüggyel szerződésre lépünk a 
zsarnokkal....Higgyetek nekem, a török soha, Soha me§ nem tarttya Töröc ö fogadását.

Soc országot frigynec színe alat ö meg vöt, 
...mihelt valóban azockal birhatot,
...... rabsag ala hiti ellen ö vetet.

Soha ne remélled Erdelynec maradasat,
Mihelt ö meg haittya szomszedsaginc országát, 
Röuid bekesegnek bizony meg veszi arrat.

Senki ne remellye ackor ö maradasat 
Se Nemességet, se feleseget, se hazat,

de soha nem hajlik komolyan valódi békére 
kivált, ha látja, hogy a keresztények helyzete 
napról-napra jelentős mértékben romlik, a 
magáé ezzel szemben napról-napra egyre 
jobban erősödik.... Bár első támadáskor 
senkit nem kímél ez a kegyetlen
vadállat...mégis a nemességet üldözi a .° ® Értem hol íar katcza mind Nemesnec parasztnac,
leghevesebben, s nem tűn, hogy a neki Semmi gondgyat nem viselic a köz dolognac,
alávetett nemzetekben akárcsak is maradjon... j^i mind viseli czak gondgyat ö maganac.
Menjenek végül azok a nemesek, akiket úgy
kimerítettek a háború nehézségei, hogy jobb
szeretnének néhány évet kényelmesen otthon lob az Nemessegnec czendezsegnel nem volna,

Hazoknal ülésnél semmi keduesb nem volna, 
Aszszonyommal való velle czak ö veszteg 
ülhetne.431

Leg elöszeris az Nemességet le vággyá, 
Fiat feleseget erős rabsagra haittya,
Az szegény kösseget szarahoraknac tarttya.

tölteni, mint a hazát erős fegyverrel 
megszabadítani a barbároktól.»430

Láttuk, hogy az Oratio valamikor 1597 végén, a Krónika viszont 
mindenképpen az oráció előtt talán az év derekán született. Az összevetés azt is 
egyértelművé teszi - és ezt egy újabb döntő bizonyítéknak tartjuk a szerzőség 
kérdésében -, hogy a két mű nem választható el egymástól, közöttük genetikus 
egyezések vannak: az pedig valószínűtlen, hogy Baranyai Decsi egy ismeretlen 
szerző magyar nyelvű énekét használta volna fel mintaként és nem a sajátját. Ebben a 
műfajban lehetett némi gyakorlata, mivel Históriájában az 1595-ös évnél, amikor 
Mária Krisztiema Erdélybe érkezett, azt írja, hogy ő maga is megjósolta a török

430 Lymbus II, 54, 58, 60, 62. 
431 RMKTXVII/l, 98-99.
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vereségét egy fogadalmi énekében: „...ebben az időben magunk is színe elé vittünk 
egy fogadalmi éneket, igaz jóslatot a török feletti jövendő diadalról... 
ugyan nem maradt ránk, de valószínűnek tartjuk, hogy tartalma hasonló lehetett, mint 
a Török császárok krónikájáé.

Az ének megszületésének hátterében, mint láttuk, a protestáns üldözések és a 
mezőkeresztesi vereség után kialakult feszült belpolitikai helyzet áll: ennek 
megfelelően fogalmazódnak meg az erkölcsi romlás toposzai mellett az 
unitáriusokkal azonosított békepárt elleni vádak. Az Oratio elkészítését az udvar 
béketapogatózásai és az újabb temesvári kudarc váltotta ki, éppen ezért időzítették 
kiadását szándékosan a nagy fontosságú gyulafehérvári országgyűlést közvetlen 
megelőző időszakra. Ezt támasztja alá az is, hogy a vallási viszálykodás kapcsán egy 
hasonló szituációt, Frangepán Ferenc kalocsai érsek példáját idézi fel, aki a 
regensburgi birodalmi gyűlésen a török elleni összefogás érdekében arra kérte a 
császárt és a tartományurakat, hogy vessenek véget az éles felekezeti 
kontroverziáknak.433 A két szöveg több ponton is szinte szó szerint egyezik, 
motívumait tekintve pedig a középpontba ugyanúgy az európai és nemzeti 
összefogást, éles kontrasztként pedig a felekezeti viszályokat, az ország sorsa iránti 
külföldi és hazai közömbösséget állítja a szerző.

A szakirodalom kissé egyoldalúan azt a lojalitást hangsúlyozza, amely egy 
kálvinistától mindenképpen szokatlan egy olyan fejedelemmel szemben, aki 
köztudomásúan bigott katolikus. Ennek oka maga Baranyai Decsi, aki Históriáját 
kétségtelenül a fejedelem egyes tetteinek elhallgatásával írta meg, bár ugyanakkor 
objektiven, szinte közömbösen számol be az erdélyi eseményekről. A Krónika és az 
Oratio néhány kitétele viszont azt mutatja, hogy Baranyai Decsi nemcsak elhallgatni 
tud, ahol bírálni kellene, hanem igenis kritizál. Ha utolsó éveinek alkotásait, alkalmi 
műveit és Históriáját együtt tekintjük, arra a következtetésre jutunk, hogy azok 
inkább tesznek eleget a sine ira et studio kötelezően érvényes elvének, mint 
Szamosközy jóval ismertebb és népszerűbb munkája. Ehhez az elvhez marad hű az 
Oratio megírásakor is, amelynek soraiból, ha alaposabban is elolvassuk, nem az 
optimizmus csendül ki. A béke elleni érvekként, a kereszténység ideológiai és anyagi 
túlsúlyán kívül ugyanis nem nagyon tud mit szembe szegezni. A katonai helyzet 
egyáltalán nem adott okot a derűlátásra, a vallási ellentétek megszüntetésének és 
szomszéd népek összefogásának gondolata is inkább vágyálomként fogalmazódik 
meg. Ennek következménye véleményünk szerint az, hogy mind az Oratiót, mind a 
Krónikát a próféciák, vaticiniumok árasztják el.

Ami a két mű közötti nem túl jelentős eltérést illeti, azt a közben eltelt 
hónapok eseményei magyarázzák. Az ariánusok azért tűnnek el az Oratióból, mert a 
türelmetlen rekatolizációs politika semmilyen eredményt nem hozott. Ezzel van 
összefüggésben, hogy a Gyulafehérvár által megkezdett béketárgyalások és tatár 
követek viszont megjelennek szövegben.

»432 . Az ének

434 A németek elleni éles kirohanások

432 Baranyai Decsi, 220.
433 Lymbus II, 88.
434 A Gyulafehérváron tárgyaló csauszokról v.ö. Nunciusok, 240, 288, 323, A Prágával való 
tárgyalások hátterében a kilátástalan háborús helyzet és Zsigmond impotenciája mellett a meg- és 
feloldhatatlan vallási ellentétek is szerepet játszottak. A fejedelem távozása után szinte rögtön újra 
kiűzik a jezsuitákat Váradról, akiknek nem sokkal később a gyulafehérvári rezidenciát is be kell
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viszont, amelyek a Krónikában letompítottabban fogalmazódtak meg, az 1597-es év 
háborús szempontból eseménytelen elmúlását - így a török feletti győzelem 
esélyének további romlását - jelzik, jóllehet Baranyai Decsi még így is lát (kénytelen 
rá) esélyt a német segítségre 4:0

Baranyai Decsi János két műve egyúttal le is zárja azoknak a zömmel magyar 
nyelvű propaganda műveknek a sorát, amelyek a fejedelmi politika népszerűsítése 
érdekében íródtak. A középpontba állított fejedelem nála is invictissimus és terror 
hostium, de ugyanakkor szívén viseli a polgárok közti concordiát is, mert „...égen és 
földön minden jó az egyetértésből ered és az egyetértéstől függ, s nem csupán az 
országoknak, városoknak, otthonoknak, hanem a magánemberként is mindenkinek 
nagyon nagy szüksége van rá.... minden birodalom, amely megosztja önmagát, 
elpusztul.
annál sürgetőbben és követelőbben - és annál kétségbeesettebben -, minél inkább 
szertefoszlani látszottak a háború kezdeti időszakának eredményei és így a török 
kiűzésének reménye.

„436 Alkalmi művei a vágyott összefogás gondolata köré rendeződnek,

zárniuk. MAH IV, 336, 360. Amikor pedig augusztusban visszatér a fejedelem, a rendek a 
visszafogadás legfőbb feltételéül a vallásszabadságot követelték és azt, hogy a jezsuiták Kolozsváron 
kívül sehol se tartózkodjanak. A rendek részéről egyébként, amint az kiderül az országgyűlési 
végzések szövegéből, már ez is engedménynek számított. EOE IV, 195.
435 Lymbus II, 86.

Lymbus II, 88.436
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A havasalföldi hadjárat mint exemplum: egy unitárius ének tanulságai

Szőlősi István éneke 1635-ben jelent meg Kolozsváron. Az RMKT szerint 
jóval hamarabb elkészülhetett müvével. Ez az ének is többé-kevésbé hűen követi 
Jacobinus szövegét. Azt is tudjuk, hogy a két fordítás nem függ közvetlenül 
egymástól, Szőlősi szabadabban bánik anyagával, egyetlen jelentősebb részletet hagy 
csak ki, viszont több helyen hozzátold. Mindössze ennyi, amit a két forrásból 
megtudhatunk és amit a szakirodalom meg tudott állapítani.437

Újabban előkerült adatok alapján azonban kísérletet tehetünk a szerző és 
patrónusa azonosítására. Fennmaradt egy levél az Országos Levéltár Acta 
Ecclesiastica anyagában egy Szőlősi István nevű kolozsmonostori perceptortól, aki a 
kolozsvári bíráknak beszámol feleségével és annak rokonaival való viszályáról, 
levél tartalma tehát témánk szempontjából érdektelen. Az RMKT megállapítja, hogy 
amint arra a szerző is utal, az 1595-ös eseményeket már felnőtt fejjel érte meg, tehát 
a kiadás évében, 1635-ben már koros ember lehetett. Ezt alátámasztja a levél azon 
része, ahol több kollégájának haláláról szólva megjegyzi, hogy neki sincs sok hátra és 
éppen ezért az általa őrzött konventi pecsétet is átadja.439 Van tehát egy nevünk, 
amely megegyezik az énekszerzőjével, ráadásul a egyezik a hely, Erdély illetve 
Kolozsvár és az idő is, mert a levél 1622 november 25-én kelt. Foglalkozása alapján 
az is feltételezhető róla, hogy litterátus ember, személye tehát szintén szóba jöhet 
mint versszerző. A levélből kiderül az is, hogy szerzője protestáns: kolozsvári 
ekklézsiáról beszél, illetve egy margináliában arról, hogy az ügyben levelet írt a 
püspöknek is.440 Felekezeti hovatartozása szerint - a kolozsvári viszonyokat 
figyelembe véve - vagy kálvinista, vagy, és ez utóbbi a valószínűbb, unitárius. Ezt 
nemcsak az támasztja alá, hogy ekkor még az unitárius felekezet a legerősebb a 
városban, hanem az is, hogy több Szőlősi nevű személy, köztük egy Szőlősi István 
nevű is szerepel 1626-ban adományozóként a már idézett kolozsvári unitárius 
kollégium fasciculusaiban441 Gondolatmenetünket felekezeti hovatartozásáról 
alátámasztani látszanak azok az adatok, amelyek Hári Mihály személyével 
kapcsolatban kerültek elő. Az ő neve ugyanis szintén szerepel a kolozsvári unitárius 
kollégium fasciculusaiban. Olyan emberként kerül elénk, mint aki huzamosabb időn 
keresztül támogatja a kollégiumot éppen abban az időszakban amikor Szőlősi neve is 
megjelenik, 1626, 1628, 1629 és 1638-ban. 1641-ben már nem él, csak relictája

438 A

437 RMKTXVII/l, 519-520.
MÓL, Magyar Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara Archívuma, El50, Acta Ecclesiastica, 

Irregestrata, 30.t, 425r, 426v.
„...az convent pecheietit az sacristiaval egiwt ma kegielmeteknek kezeben aiianlom megh eö felsege 

provedeal feolle.” 425r.
„Ezen dologhrol az mit Írtam pwspeok urameknak azt sem titkoltam hanem pariaiat kwltem 

kegielmeteknek.” 425r.
441 A Szőlősi családról v.ö. Fasciculus rerum scholasticarum collegii claudiopolitani unitariorum, 1. 
1626-1648, prep., Edit Dományházi, Szeged, 1997, 63, 67, 68, 70, 74, 75, 153, 177, Istvánról 63, (a 
továbbiakban Fasciculus). A fasciculusokra Dományházi Edit hívta fel figyelmemet, amit ezúton is 
hálásan köszönök.
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vagyis özvegye.442 Szőlösihez hasonlóan ő is hivatalt visel, mert nevét megtaláljuk a 
kolozsvári százak tanácsa képviselői között 1623-ben.443

Ha elfogadjuk, hogy a két név azonos az énekszerzővel illetve támogatójával, 
felmerül a kérdés, vajon mi lehet az oka annak, hogy antitrinitárius szerző 
népszerűsíti a katolikus Báthory Zsigmondot?

„Ha kik gyönyörködnek régi Chronikákba 
H Iszem hogy uijaknak nyilván értésébe

Serénybek mely hadak lesznek idejekben
N

Ezt nem illik senkinek meg utálni, 
Nem sok dolog könyü által olvasni, 
Maradékink itt megh tudgyák tanolni, 
Mint kell Hazánk határit oltalmazni.

Hogy ne mehessen feledékenségben, 
Iámboroknál légyen emlékezetben. „444

Históriás éneknek e két célból történő szerzése nyilvánvaló közhely, minket 
nem is ez érdekel, hanem a kiadás körülményei, okai. Az RMKT feltevése szerint, 
létezett egy korábbi, ránk nem maradt kiadás, amelyet a 181. versszak bizonyít, 
amelyben azt mondja a szerző, hogy a hadjárat után „néhány üdövel” szedte írásba 
művét. A „néhány üdő” kifejezésbe véleményünk szerint elég tág időhatárok fémek, 
az authoris dedicatoria pedig az a fentebbi feltételezés ellenkezőjéről győz meg:

inapi írásom tolled el titkoln
Nem akartam, sőt ma ki nyilatkoztatni 

eles lőtt harczoknak meg olvasasáb

„M I

I A

A dtam azért néked igaz szeretetbö
Kit Magyar ighiben szedtem Deák nyelvből”

L

A minap a néhány üdő-vel szemben nem utalhat évtizedekkel ezelőtti eseményre, ha 
pedig azt feltételezzük, amit az RMKT is, akkor azt kell gondolnunk, hogy ez a 
munka 1598-ban, ill. előtte, vagy 1601-ben, Zsigmond visszatérésekor született. Erre 
viszont semmilyen bizonyítékunk nincs. Az, hogy azt az időt már felnőtt fejjel érte 
meg a szerző, előrehaladott életkorán kívül semmi mást nem bizonyít. A dedicatoria 
pedig azt teszi egyértelművé, hogy Szőlősi nem sokkal az 1635-ös kiadást 
megelőzően szerezte énekét. Munkájának tehát nem a tizenötéves háború 
eseményeihez, hanem I. Rákóczy György korához van köze.

44j Fasciculus, 65, 73, 78, 113, 149.
44j Binder Pál, Közös múltunk, Bukarest, 1982, 302. 
444 RMKTXVII/I, 58.
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Mivel az ének semmilyen fogódzót nem nyújt a keletkezés idejéről, így 
kénytelenek vagyunk az 1635-ös év erdélyi eseményeihez fordulni. 1635-ben 
születik az első olyan törvény a szombatosok ellen, amely - jóllehet ekkor még 
csupán a Bethlen által hozott törvényeket erősítik meg - az első lépés a szombatos 
felekezet megfélemlítéséhez illetve megsemmisítéséhez. Ennek nyilvánvalóan 
financiális - szinte nincs olyan év, hogy ne nótáztatna valakit Rákóczi - és politikai 
okai voltak. 1633-ban fogják perbe a másik potenciális trónkövetelőt Zólyomi 
Dávidot.445 Ugyanebben az időben léptetik fel a portán hívei a fejedelemmel 
szemben a szombatos Székely Mózest.446 Zólyomi Dávidot sikerül ugyan Fogarasba 
záratni és élete végéig tömlöcben tartani, Székely Mózest azonban nem, és azt sem 
sikerül Rákóczynak portai követei révén elérni, hogy szállítsák Ázsiába. Székely 
Mózes esete szépen mutatta meg azt, hogy a porta Rákóczy sakkban tartására 
bátorította Konstantinápolyban Székely Mózest, de igazán komolyan nem gondol 
arra, hogy föl is használja. A Székely Mózes üggyel párhuzamosan éleződik ki 
ellentéte Bethlen Istvánnal. Itt most nem részletezhető okok miatt a szakítás 1636
januárjában következik be, de már az előző év végén kitapintható a feszültség a két 
fél között. Székely Mózestől eltérően, Bethlen neve nagyon is jól cseng a porta 
urainak fülében és már az 1635-ös évben megfordulnak Bethlen megbízottai Budán, 
ahová éppen akkor kerül Naszuhpasazáde, aki kimondottan ellenséges érzelmeket 
táplál a fejedelemmel szemben, aki figyelmen kívül hagyva Konstantinápolynak a 
status quot megtartani igyekvő magatartását, kész támogatást nyújtani Bethlennek. 
Természetes, hogy ebben az eseményekben rendkívül gazdag 1635-ös évben 
fölerősödnek az aggodalmak egy esetleges török háborúval kapcsolatban, ami be is 
következik 1636-ban. Az ellentéteknek egy Szalonta melletti csetepaté vet csupán 
véget.
Az 1630-as évek elején történteknek voltak azonban belpolitikai vonatkozásai is. 
Éppen az 1635-ös év az, amikor Székely Mózes ügye - hála portai támogatóinak - 
újra reflektorfénybe kerül Bethlen Istvánéval együtt. Tudjuk, hogy a kálvinizmus 
hagyományos formáját államvallássá tenni szándékozó Rákóczy a Lengyelországban 
megjelent szociniánus szellemű unitárius könyvek megcáfolására először Alstedet, 
majd Bisterfeldet448 kérte fel 1636-ban, éppen a zsidózókkal való leszámolás 
keretében. Következő áldozata a szombatosság szülője, az unitárius egyház lett 
volna, amely éppen ezért kétségbeesetten próbálta magát tisztázni a szombatosság
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vádja alól.
Ezekben a rendkívül mozgalmas években gyakran idéződött fel Báthory 

Zsigmond példája, és hogy a fejedelem jól megtanulta az exemplumot azt Bercsényi 
Imrével a császári küldöttel 1634-ben folytatott tárgyalásai mutatják. A török ugyanis 
lengyelországi hadjáratához katonákat kért Rákóczytól, aki ezért roppant kínos 
helyzetbe került. Mikor a követ Erdély álláspontját kérdezte tőle Báthory Zsigmond 
példáját idézte fel; azt felelte, hogy ha a török nem tágít, akkor kénytelen lesz, még

445EOE, X, 177-178, 184-188, 193-196, 200, 205-206.
EOE, X, 180, 188, 193, 197, 199, 200, 212-216, 218, 219.

447 Erdély története /-///, szerk., Makkai László, Szász Zoltán, Bp. 1987,1, 701-702. 
Szilágyi Sándor, II. Rákóczy György, Bp. 1893, 310-316.
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ha csak jelképes nagyságú kontingenst is, Konstantinápoly rendelkezésére 
bocsátani.449

A História nagyon nehéz dologra vállalkozott: annak az erdélyi fejedelemnek 
a példáját idézte fel egy másik ariánusokra és szombatosokra lesújtani készülő erdélyi 
kálvinista fejedelemnek, akit enyhén szólva nem lehetett ariánus barát politikával 
meggyanúsítani. Annak az erdélyi fejedelemnek a hadjáratát állította exemplumként 
a törökkel való konfliktust minden áron elkerülni igyekvő Rákóczy György elé, aki 
Erdély másfél évszázados történelmében egyetlenként vezetett győztes hadjáratot az 
országon kívül a török ellen. És végül annak az erdélyi fejedelmnek a példáját idézte 
fel, aki magát és országát éppen a török elleni harc által sodorta pusztulásba. Szőlősi 
müve ezzel a talányos és többértelmű példázattal buzdít a harcra. Azt nem tudjuk, 
hogyan fogadta a fejedelem Szőlősi gesztusát, néhány évvel később azonban 
megkezdődött a szombatos felekezettel való leszámolás, amely tovább szűkítette az 
unitárius gyülekezet mozgásterét is.

449 EOE X, 202.
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Összefoglalás

Az 1591-ben ill. azután megszülető erdélyi, magyarországi és külföldi 
propaganda nyomtatványokban fejeződik ki az az imago, amelyet Zsigmond és hívei 
a belföldnek ill. a szélesebb, nemzetközi „közvéleménynek” meg akartak mutatni. A 
Báthory Zsigmond-féle propaganda hű kifejezője azoknak a problémáknak és 
dilemmáknak is, amelyek egy fiatal, néhány évtizedes állam előtt álltak; egy kissé 
rendhagyó formáját választva az utolsó, összefoglaló fejezetnek, az eredmények 
összegzése mellett arra teszünk kísérletet, hogy ezt a fajta propagandát belehelyezzük 
abba a történelmi keretbe, amely az erdélyi államot létrehozta.

Az erdélyi állam külső körülmények kényszerítő hatása alatt jött létre. A 
Mohács utáni zűrzavaros helyzet, a kettős királyválasztás, illetve az utána 
kibontakozó hatalmi harc János és Ferdinánd között végül is arra késztette 
Szulejmánt, hogy egy ütközőállamot hozzon létre. Ennek az államnak a határait 
kezdetben csupán a török garancia majd, az erőegyensúlyt elismerve, a két hatalom 
között megkötött 1568-as drinápolyi béke garantálta. Két évvel később Speyerben a 
Habsburgok elismerik a Szapolyaiak dinasztiájának jogát Erdély trónjára. Erdély 
történetének ezután következő bő évszázada ennek a kettős garanciának a jegyében 
telik el.

Az erdélyi territóriumon berendezkedő állam helyzetét bonyolította, hogy a 
külső nagyhatalmi nyomás eltérő fejlettségű, hagyományú és nyelvű, egymással - a 
fejlettség szempontjából - aszinkronban lévő területet kényszerített össze. Jóllehet a 
szűkebb értelemben vett Erdély akkor már több évszázada a vajdai intézmény keretei 
között egzisztál, ez azonban pusztán azt jelenti, hogy a viszonylag nagy kiterjedés és 
a budai központtól való nagy távolság miatt a magyar uralkodók célszerűnek tartották 
a terület külön egységben történő kormányzását. Ez a viszonylagos magára 
hagyottság is oka annak, hogy a szász, a székely illetve a magyar náció három 
különböző felépítésű társadalmat működtet, amely egyúttal a territórium archaikus 
berendezkedését is mutatja. Ehhez járultak az ötvenes évektől a Magyarországból 
kihasadó Partium névvel illetett tiszántúli részek, amelyek immár negyedik, 
ugyancsak eltérő fejlettségű, hagyományú területként csatlakoztak a kiépülő új 
államhoz. Az erdélyi fejedelmek egyik legnagyobb és legnehezebben kivitelezhető 
feladata éppen az lesz, hogy ennek a heterogén földrajzi, társadalmi és kulturális 
konglomerátumnak - amelynek szerteágazó politikai orientációk felelnek meg - 
egységes arculatot adjon.

Az eltérő fejlettségi szintben és az eltérő hagyományokban gyökerező 
társadalmi-nyelvi sokszínűséghez a XYI. század közepétől fogva felekezeti tarkaság 
párosult. A fejedelmi hatalom befelé megszilárdítani és legitimálni igyekezvén 
magát, a többi európai államhoz hasonlóan az alattvalók vallási homogenizálására 
törekedett, amelyhez formailag - hiszen a rendiség gyenge és fejletlen mivoltából 
adódóan a fejedelem hatalmát komolyan semmilyen hatalmi csoportosulás nem merte 
megkérdőjelezni - meg is lett volna a mindenkori fejedelem hatalma. Az erdélyi
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állam azonban, mint említettük, nem belső fejlődés eredményeként jött létre, így a 
fentebb említett homogenizációt nem lehetett keresztül vinni. E sajátságok eredője, 
hogy a fejedelmi hatalom egyszerre erős, de gyenge is, ezért a mindenkori erdélyi 
fejedelem mind kifelé, mind befelé olyan politikát kénytelen folytatni, amely az 
egyes hatalmi csoportok közötti egyensúlytartáson alapszik. Az erdélyi 
fejedelmeknek tehát akarva-akaratlanul, de el kellett fogadniuk egy felekezetileg 
sokszínű állam képletét. Ez a kényszerű belátás az erdélyi vallási „tolerancia” alapja.

Az erdélyi fejedelemség legnagyobb problémája a megalakulás után az volt, 
hogy milyen módon legitimálja önmagát: egy azelőtt egységes állam széthullásából 
jött létre, amelynek többi része 1541 után birodalmi keretek között született újjá. Az 
erdélyi fejedelmek Gyulafehérvárban találva meg az állam súlypontját a vajdai és a 
legnagyobb kiterjedésű magyarországi egyházmegye intézményeinek új tartalommal 
való kitöltésével, illetve a budai udvarnak az új fővárosba való költöztetésével 
egyszerre hangsúlyozták a középkori magyar állammal való kontinuitást, és mindkét 
nagyhatalommal szemben azt a jogigényt, hogy a majdani újraegyesítés az erdélyi 
fejedelemség által valósuljon meg. A nemzeti királyság eszméjének ébren tartása ezt 
a célt szolgálta, amely szimbolikusan azt is kifejezte, hogy a regnum szétesését a 
magyar társadalom nem veszi tudomásul, illetve csupán ideiglenesnek ismeri el.

Erdély első ura, János Zsigmond választott király, hogy elejét vegye 
mindenféle Habsburg próbálkozásnak, amely fejedelmi hatalmát veszélyeztette, arra 
kényszerült, hogy államát protestánsként határozza meg. Többszöri konverzió után az 
unitárius felekezet mellett állapodott meg, amely választás megfelelt Erdély köztes 
helyzetének és szimbolikusan kifejezte államának szuverenitás igényét. A János 
Zsigmond féle unitárius kísérlet azonban kudarcba fulladt, mert kiderült, hogy 
pusztán a török orientációra nem lehet a fejedelmi hatalmat alapozni, a Habsburg 
elismerés viszont szükségszerűen konzerválja a felekezeti sokszínűséget. Két 
nagyhatalom közé szorulva és szembenézve ezzel a keserű ténnyel köti meg a speyeri 
egyezményt, amely kétségtelenül ad valamiféle Habsburg garanciát, országa azonban 
az egyezmény ellenére a senki földjére szorult, mert unitarizmusa miatt nem 
keresztényként, hanem inkább kvázi-mohamedánként nézett rá a nyugati 
közvélemény. Halála után Erdély számára nem maradt más lehetőség, mint az, hogy 
a kényszerű török orientációt fenntartva, kihátráljon ebből a konfesszionális 
zsákutcából. Az erdélyi rendek nagy része ennek megfelelően egy olyan család 
mellett tette le voksát, amelyik nem unitárius, nem kálvinista, mégis vitathatatlan 
tekintélynek örvend. Ez az Erdélyen belül fennálló hatalmi erőviszonyokat 
figyelembe vevő sajátos kompromisszum azért születik, mert a másik protestáns 
felekezetnek, (a szászok nem jöhettek szóba) a kálvinistának nincs elég ereje a 
szőkébb értelemben vett Erdély népességének legnagyobb részét kitevő unitáriussal 
szemben. A választás a partiumi birtokos Báthoryakra esett - majd minden erdélyi 
fejedelemnek itt vannak a birtokai - amely egyszerre jelentett külpolitikai nyitást az 
elszigeteltségből és Báthory István személye miatt, garanciát a Habsburg ellenes 
orientációra.

Báthory - és ezt nem mindig veszik figyelembe az uralmát értékelő munkák - 
uralmát azáltal szilárdította meg, hogy véresen leszámolt Habsburg támogatást kereső 
és találó ellenzékével. Mivel a fejedelem a leggyengébb felekezethez, a katolikushoz 
tartozott, és ez lényeges szempont volt egy protestáns többségű országban, nem
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fenyegetett a túlzott hatalom veszélye, ugyanakkor a király és a két protestáns 
felekezet hallgatólagos megegyezésével az egyensúlyi helyzetet megbontó túlságosan 
megerősödött unitarizmus elleni fellépés (lásd Dávid per) is lehetővé vált. Ennek a 
hallgatólagos egyezménynek az értelmében bejönnek ugyan a jezsuiták, de az éles 
disputáknak is határt szabnak, így biztosítva a felekezetek közötti modus vivendit, 
amely a „nagy” Báthory István kiváló reálpolitikai érzékét is bizonyítja egyúttal. Ez 
azonban nem azt jelentette, hogy a katolikus Báthoryak lemondtak volna a saját 
territoriális hatalmuk megerősítését jelentő kettős (állam és vallás) legitimációs 
elvről. Ebben a kérdésben a lengyel király éppen úgy gondolkodott, mint V. Károly, 
П. Fülöp, II. Rudolf vagy éppen a pápák. A nehézségeket az okozta, hogy adva volt 
egy protestáns ország, amely hallani sem akart egy katolikus alternatíváról. Ennek 
ékes bizonyítéka, hogy a lengyel király végrendeletének azon része, amelyben utódja 
kötelességévé teszi az eretnekek elleni harcot, egyszerűen kimarad a hivatalos erdélyi 
verzióból.

Halála után a rendek Báthory Zsigmond elismerése egyetlen feltételéül az új 
politikai vonalvezetés és a rekatolizáció letéteményeseinek, a jezsuitáknak a kiűzését 
szabta. Távozásuk után szinte rögtön megpróbálták „átnevelni” és ez által letéríteni 
arról az útról, amely a pápasághoz ill. a katolikus hatalmakhoz vezette volna Erdélyt. 
E törekvés megfelelt annak a politikának, amely által a Kovacsóczy-féle Padovát járt 
elit a diplomácia magasiskoláját művelve megpróbálta a fennálló status quot 
kihasználva Erdélyt mind bel- mind külpolitikai szempontból egyensúlyi helyzetben 
tartani. Ami a belpolitikát illeti a törökös párt rendkívül ellentmondásos helyzetben 
volt, mivel egyszerre tömörítette a rendi erőket az attól elzárkózó és azt a 
kormányzásból kikapcsolni akaró udvarral szemben, amely az abszolút hatalmát 
kiépíteni igyekvő fejedelem köré csoportosult, és egyszerre tartozott maga is 
udvarhoz, akikre az udvarból kiszorult nemesség ugyanolyan ellenérzéssel tekintett, 
mint mondjuk az olaszokra.

Az 1588.-as medgyesi határozathoz vezető politikai konszenzus azonban 
annyira labilis volt, hogy szinte rögtön felbomlott és a szász náció legkésőbb 1590- 
től a fejedelem, vagyis az ellenpárt oldalára állt. A fejedelmi politikát támogató 
művek elsőként éppen ezért tőlük származnak, mivel a pálfordulás miatt rájuk 
nehezedett a legerősebb nyomás. Rajtuk kívül ebben a kezdeti időszakban a 
fejedelem mellett csupán a jezsuitákat, Báthory egykori katonáit, köztük a 
Báthoryakkal rokoni kapcsolatban lévő Bocskait, és a maroknyi magyar és nem 
magyar udvaroncot találjuk. Ezt a rendkívül heterogén csoportot egyetlen dolog tartja 
össze, a Kovacsóczy-Kendi csoportosulás iránti gyűlöletük, amely azt is jelenti, hogy 
annak félreállításában vagyis a fejedelmi abszolutizmus kiépítésében érdekeltek. 
Kovacsóczyék bukását azonban nem a háborús párt okozza, hanem az, hogy 
megváltozik az a külpolitikai viszonyrendszer, amely István királynak élete utolsó 
éveiben szőtt török ellenes koalíciós terveit is megvalósíthatatlanná tette. A 
Kovacsóczyék által követett politika ugyanis csak addig volt folytatható, amíg a 
külpolitikai helyzet a status quo szerint alakult. A háború azonban, amit nem lehetett 
előre látni, újrarendezte a térség politikai viszonyait, kilendült az egyensúlyban lévő 
inga és Erdély egy olyan helyzetben találta magát, ahol csak két rossz között 
választhatott: háború a császár mellett vagy háború a császár ellen.
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Korlátozni próbálván a fejedelem személye körül csoportosuló erőket, 
Kovacsóczíék egyként kerültek szembe a fentebb említett udvari (háborús) párttal, 
akik Erdélyt egy nagy oszmánellenes koalícióban akarták tudni és a térség 
nagyhatalmaival, akik egyértelmű állásfoglalást vártak Erdélytől. Ez volt az a 
lélektani pillanat, amikor Kovacsóczyékat cserbenhagyta pragmatizmusuk. Ők 
egyetlen dolgot akartak elkerülni, de azt nagyon: a háborút, amit viszont nem lehetett 
elkerülni. Pirrhuszi győzelmet aratva megakadályozták ugyan, hogy az országgyűlés 
1594 nyarán megszavazza a háborút, de többre nem futotta erejükből. Számottevő 
külpolitikai támasz nem volt hátuk mögött, a császár és a török egyértelmű 
hűségnyilatkozatot várt, Lengyelország jó tanácsokon kívül mást nem volt hajlandó 
nyújtani és belpolitikailag is elszigetelődtek. Jóllehet a háborús párt tagjait felekezeti 
kontroverziák állították szembe egymással, mégis a háborúba való belépés akarása és 
a közös gyűlölet a Kovacsóczyék által képviselt alternatívával szemben elegendőnek 
bizonyultak ahhoz, hogy lesöpörjék a színről azt. Mozgásterüket elvesztve egy dolog 
maradt számukra, amit Szamosközy szerint Kovacsóczy meg is tett: Senecát olvasva 
várni a börtönben a fejedelem hóhérait.

A Kovacsóczy-Kendi féle hatalmi csoportosulás félreállítása megnyitja az 
utat a háborúba való belépésre, Zsigmond pedig hűséges tanítványként megpróbálja a 
gyakorlatban is megvalósítani azt, amit a jezsuitáktól tanult, és amit elvárnak tőle 
mint István király utódjától Erdélyben és Magyarországon is. Ezzel a 
doktrínaváltással van összefüggésben, hogy 1595 után mondhatni robbanásszerűen 
szaporodnak el a propaganda iratok. Ez a propaganda igen nagy zajt csapva indul 
meg és elsősorban az erdélyi társadalmat célozza meg. Az ok nagyon is egyszerű; a 
havasalföldi győzelem okozta diadalmámor igen hamar elül, és igen hamar felvetődik 
a hogyan tovább kínzó kérdése. A dilemmára adott válaszkeresés egyik bizonyítéka 
névtelen és töredékben maradt énekünk, amely a nemzeti királyság eszméjét 
népszerűsíti, és amely egyúttal szoros összefüggésben van egy aktuálpolitikai 
eseménnyel, a székely problémával. Az Igön szép história, ill. annak eredetije, a 
német verzió a békepárti hangok felerősödésére kíván reagálni, egyrészt a további 
harcokra való buzdítással, másrészt burkolt fenyegetéssel az 1594-es véres 
leszámolásokra emlékeztetve. Baranyai Decsi művei, az eddig említettekhez képest 
egy további alternatívát fogalmaznak meg, amennyiben a kiutat a régió országainak 
összefogásában keresik, a török birodalom bukásáról szóló próféciákra való 
hivatkozás azonban azt is jelzi, hogy a fejedelem mögött álló tábor 
megfogyatkozóban van. Nyilván ezzel van összefüggésben az is, hogy Baranyai 
Decsi komolyan felveti a fejedelem felelősségét az eddig folytatott politikával 
kapcsolatban, és határozottan emlékezteti kötelességére, a jó és helyes kormányzásra. 
Ami a témákat illeti, a propaganda művekben megjelenő témák, motívumok - az 
árulókra lecsapó isteni igazságszolgáltatás, a keresztények közti összefogásra való 
buzdítás - a nemzeti királyság eszméjének kivételével nemzetközi toposzok, 
amelynek hatékonyságát a fejedelem alakjára szabott és kívülről jövő propaganda is 
igyekezett fokozni.

Ha ugyanis a pápai és császári propagandát nézzük, mint a gyulafehérvári 
törekvések ellentettjét, azt látjuk, hogy annak is 1595-től, vagyis a havasalföldi 
hadjáratot követő időszaktól kezdve erősödik fel a hangja. Mint láttuk, már 1595 
végén, nem sokkal tehát a havasalföldi diadal után Zsigmond megjegyzi egy
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lakomán, hogy ha nem kap segítséget le fog mondani a trónról. Ez a szándék az 
1596-os mezőkeresztesi és temesvári fiaskó után érik elhatározássá benne. 
Érzékelvén a veszélyt, a pápai és császári diplomácia mindent megtesz azért, hogy 
Zsigmondot visszatartsa a lemondástól. Ezt jelzi, hogy az 1595-ös havasalföldi siker 
után illetve párhuzamosan Zsigmond lemondási szándékaival, 1596, 1597, 1598-ban 
szaporodnak el ezek a munkák. Egymás után jelennek meg pápai területen, Prágában 
és a birodalomban az erdélyi fejedelemséget és annak uralkodóját dicsőítő munkák, 
amelyek olyan húrokat pendítenek meg, amelyekről tudják, hogy Zsigmond szívéhez 
szólnak, de ugyanakkor mindenki számára érthető és értelmezhető toposzok: ilyen az 
Isten által támasztott keresztény lovag, aki megszabadítja a kereztényeket, 
visszafoglalja Konstantinápolyi, sőt a Szentföldet, a skizmatikusokat pedig 
visszavezeti az egyház kebelébe. Ezek a célok természetesen egybeesnek a marciare 
verso Constantinopoli VIII. Kelemen által meghirdetett jelszavával, és azokkal az 
ideálokkal, amelyeket a jezsuiták nevelnek bele az ifjú fejedelembe. Biztosra mentek 
mind Prágában, mind Rómában, ha szabad így fogalmaznunk, mert pontosan 
ismerték a fejedelem lelkének minden rezdülését, amelyet a jezsuiták révén 
markukban tartottak. Rómában ugyanakkor tisztában vannak azzal is, hogy ezeknek 
az aspirációknak a táplálása maga után vonja a gyulafehérvári udvart is motiváló 
célok egyikének, az országegyesítés vágyának fölerősödését, amelynek 
megvalósítását nemcsak a magyarországi közvélemény várta az erdélyi fejedelemtől, 
hanem a Báthoryak is magukban látták ennek letéteményesét. Éppen ezért nagyon 
tanulságos látni, hogyan bátorítják védencüket, elsősorban persze szavakkal, és 
hogyan kerülik meg a fejedelemnek nyújtandó pápai katonai segítség kényes 
kérdését.

A császári propaganda gépezet Zsigmonddal kapcsolatos nyomtatványai
ugyanúgy a keresztes eszme toposzait használták fel, a lovagi eszménynek 
ugyanazokat a közhelyeit, amelyet Róma használt. Ez ugyanakkor sajátos módon a 
magyar epitáfiumirodalommal kísértetiesen egyező szóhasználattal történt. Jóllehet 
távolról sem sikerült a Báthory propaganda teljes működési mechanizmusát 
feltárnunk, így az epitáfium irodalom jellegzetesen magyar epitheton omansainak 
prágai felbukkanására sem tudunk kielégítő magyarázatot adni, az már most világos, 
hogy az összefüggésben van a külföldöt is megérintő Hunyadi kultusszal. A Hunyadi 
kultusz elterjedésében a jelek szerint az epitáfiumok - itt most mellékes, hogy ezek 
fiktívek vagy nem - fontos szerepet játszottak, amelyeket a török elleni harc körüli 
nagy felbuzdulásban az ideális lovag archetípusaként nemcsak Zsigmonddal, annak 
közismert aspirációi miatt, hanem a Habsburgokkal kapcsolatban is föl lehetett 
használni.450 A Hunyadi kultusz azonban a Habsburg uralomra nézve nemcsak a

450 Hunyadi János alakja körül, leszámítva most a délszláv népeket, már a XV. században kultusz 
kezdett kialakulni. Petrus Ransanus Hunyadi személyével kapcsolatban a következőt jegyzi meg: 
„...századunk valamennyi történetírója ugyanis nagyon jól ismeri Hunyadi János híres nevét, akit a 
nyugati népek Fehér János Johannes Blancuss néven szoktak emlegetni.” Petrus Ransanus, A 
magyarok történetének rövidfoglalata, közreadja Blazovich László, Galántai Erzsébet, Bp., 1985, 49- 
50. A fehér lovag alakjáról a korabeli burgund történetírásban v.ö. Csemus Sándor, Zsigmond és a 
Hunyadiak a francia történetírásban, in Századok 1998, 94—117. A nyugaton élő és a magyarországi 
Hunyadi kultusz közti kapcsolat, függetlenül attól, hogy a külföldi szerzők fiktív vagy valóságos 
epitáfiumokról van szó, különösen Habsburg vonatkozásban, további tanulmányozást igényel. 
Warszewiczky szavai mindenesetre nemcsak az epitáfiumok ismeretéről, hanem Habsburg
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fentebb említett veszélyeket rejtette magában. A háború, amely Erdélyben ill. a 
tágabb értelemben vett keleti régióban hatalmi vákuumot hozott létre Zsigmond 
helyzetét az egyik oldalról ingataggá tette ugyan, a másik oldalról viszont utat nyitott 
erdélyi hatalmi aspirációknak is, amelyek nemcsak az országegyesítést akarták, 
hanem a fejedelemséget regionális középhatalomként képzelték el. Ezek az 
aspirációk a nemzeti királyság gondolatával együtt az amúgy is bizalmatlan Prágát 
különösen gyanakodóvá tették szövetségese iránt. Rudolf és kormányzata nem kívánt 
egy újabb vetélytársat a térségben, ezért számottevő segítséget nem nyújtott. Ez a 
magatartás egybeesett a Habsburg politika mindenkori prioritásával is, amely 
elsősorban a fővárost és a birodalmat védelmezte. A magára hagyatottság viszont a 
törökkel való kiegyezés felé lökte Erdélyt, amelyet, mint láttuk, éppen a propaganda 
nyomtatványok nagy tömegével próbált megakadályozni Róma és Prága. 
Próbálkozásaik azonban kellő katonai erő híján sikertelenek maradtak, az 
erőviszonyokat sem Prágának, sem a Vatikánnak nem állt módjában megváltoztatni. 
Hiába próbálták egyre intenzívebben „megdolgozni” nyomtatványok útján is 
Zsigmondot, nem jártak sikerrel, Mária Krisztiemától elvált Zsigmond, Erdély pedig 
évekre a régióban egymásnak feszülő erők martaléka lett.

Ha a magyar szerzők műveit tüzetesebb vizsgálat alá vesszük, kiderül, hogy a 
külföld felé, annak meggyőzésére alig született munka Erdélyben. Ismereteink szerint 
Erdélyben, pontosabban Kolozsváron egyetlen latin nyelvű nyomtatvány született 
ilyen célból, Jacobinus János Brevis ennaratiója. A ránk maradt többi erdélyi 
nyomtatvány, mint említettük, az erdélyi társadalom egyes rétegeit próbálta 
meggyőzni. Pellérdi is csak a magyarországi kortársakhoz kívánt szólni. A külföldi és 
erdélyi propaganda nyomtatványok eme sajátos munkamegosztása rávilágít a Báthory 
Zsigmond-féle legitimáció alapvető jellemvonására, nevezetesen arra, hogy az 
egyszerre volt bizonytalan és ingatag, ugyanakkor rendkívül erős és szilárd. Ennek a 
kétarcú, paradox jelenségnek a mélyén egyetlen tényező húzódik meg: Zsigmond 
katolicizmusa, amely a fejedelem és a rendek ill. az udvar közti kapcsolatok állandó, 
neuralgikus pontja volt, amely ugyanakkor a két univerzális hatalom, a pápaság és a 
császárság olyan egyértelmű támogatását is jelentette, amellyel sem előtte, sem utána 
nem rendelkezett erdélyi fejedelem. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez volt az ára a 
külföld egyértelmű elismerésének. Jóllehet Báthory István katolicizmusa is őszinte 
volt, azt mégis a józan politikai számítás és a legitimációnak a külföldet illetően igen

aspirációkról is árulkodnak: „Qui ut in Epitaphio suo ilium versum ultimum habuerit, felix Hungária 
Vale cum rege Matthia: Tu Matthias alter, nunc quidem Archidux Austriae, sed aliquando forte res 
Hungáriáé etiam fiiturus, hunc versum inversum tuenda Hungária per te fieri patiere.” Christophori 
Varsevici C:C Ad Serenissimum Principem et Dominum, Dominum Matthiam Archiducam Austriae 
Oratio, Viennae, 1602, A4r. Warszewiczky nem állt egyedül ezzel a párhuzammal. Révay Péter 
koronaőr a magyar koronáról írott müvében azt bizonygatja, hogy a Habsburg dinasztia a szent 
királyok véréből származik és hogy mivel Ausztria az egykori Pannóniához tartozott, a Habsburgok és 
a szent korona alatt újra egyesültek az összetartozó részek. Bónis György, Révay Péter, Bp., 1981, 87. 
A Habsburgok egyebekben sem tudták kivonni magukat a Hunyadi kultusz hatása alól. Ezt támasztja 
alá egy művészettörténeti vonatkozású adatunk is: az Erdélyt kormányzó Castaldónak I. Ferdinánd 
utasítást adott, hogy faragtassa újra Hunyadi János síremlékének fedőlapját, amely máig látható a 
Szent Mihály katedrálisban és amelyet, Entz Géza szerint tévesen, Hunyadi László sírja fedőlapjának 
tart a művészettörténészek egy része. V.ö. Entz Géza, A gyulafehérvári székesegyház, Bp., 1958, 140. 
A Rudolf alakja körül kibontakozó propagandához v.ö. Galavics im., ill. Karl Vocelka, Die politische 
Propaganda Kaiser Rudolfs II., Wien, 1981.
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kétséges volta hatotta át, míg Zsigmond esetében az előbbi kevésbé, az utóbbi pedig 
nem játszott szerepet személyes meggyőződése mellett. A harmadik meghatározó 
nagyhatalmi tényező, a török szempontjából indifferens volt Zsigmond felekezeti 
meggyőződése, egyrészt a portát is befolyásoló Báthory nimbusz ill. a Kovacsóczyék 
jelentette garancia miatt. A szakítás után a birodalom addigi legsúlyosabb és 
legpusztítóbb válságát átélő Sztambulnak továbbra sem volt más jelöltje: 
Zsigmondnak gyakorlatilag nem kellett komolyan szembenéznie trónkövetelővel. 
Ennek oka, hogy sem a császárnak, sem a szultánnak nem volt elegendő ereje sem 
arra, hogy legyőzze a másikat, sem arra, hogy tartósan a maga javára fordítsa az 
Erdélyben egymásnak feszülő két politikai csoportosulás küzdelmét. Talán ez volt az 
oka annak is, hogy még a békepárt sem gondolhatott komolyan egy új trónkövetelőre, 
nincs arról ugyanis tudomásunk, hogy a békepárt és Konstantinápoly az egy 
komolytalan Ábrahám nevű szombatoson kívül mással próbálkozott volna (Markházi 
neve komolyan soha nem került szóba). Távozása után viszont egészen Bocskai 
fellépéséig egyetlen jelölt sem tudott a trónon maradni néhány hónapnál hosszabb 
ideig.

A Báthoryak három elvet használtak föl dinasztiájuk Erdélyre és 
Magyarországra vonatkozó jogigényének alátámasztására: a geneológiait, a vallásit és 
a nemzeti királyság eszméjét. A Báthory legitimáció, a korban megszokott módon, az 
ellenreformáció és a törökellenes harc eszméjét hangoztatja és míg az előbbinek 
árpádházi királyaink hagiografikus hagyományát, addig az utóbbinak a 
propugnaculum gondolatát felelteti meg. E két eszmetörténeti vonulatnak az 
uralkodó személyére történő szabása a miles christianus keresztes ideológiája, 
amelyet a Báthoryak a defensor fidei és a terror turcarum pozíciójában öltenek 
magukra. Az 1571 után új erőre kapó keresztes eszme a lehető legalkalmasabb 
eszköz e kettős célkitűzés megfogalmazására a propaganda szintjén. A szentként 
értelmezett magyar múlt és a jelen közti összekötő kapocsul pedig a geneológiai elv, 
maga a dinasztia szolgált, amely az erdélyi állam és a magyar királyság közti 
kontinuitást szimbolizálta. A mitikus családi leszármazás nem más, mint ennek a 
kapocsnak és e három legitimációs elvnek az összeolvasztása és nemzetségi szinten 
való leképezése, Batho pannon királyságától, a királyi eredet fikciójától kezdve, 
sárkányölő Vid legendája és a keresztes háborúkban való részvétel emlékén keresztül 
a Báthoryak törökverő hagyományáig.

A törökellenesség, függetlenül attól, hogy a protestantizmus és a katolicizmus 
közti polémiák szereplői másként látták, láttatták és értékelték királyaink szerepét, az 
állandóan fenyegető oszmán jelenlét, a vele vívott élet-halálharc miatt 
természetszerűen adódott. Az eretnekellenesség azonban nem, és mivel e kettő 
szorosan összetartozott a Báthoryak törekvéseiben, mindkettő sokat vesztett 
hatóerejéből: a sajátos erdélyi állapotok egyszerűen nem engedték meg azt egészen 
1594—ig, hogy a törökellenességet fölhasználva Báthory Zsigmond nyílt és erőszakos 
ellenreformációs politikát folytasson.

Az ellenreformáció tehát jórészt a szándék, a fikció szintjén fogalmazódott 
meg. A realitás az egyensúlypolitika, az a külső szemlélő számára érthetetlen, folyton 
változó helyzet fenntartása volt, amely a török és a Habsburg orientációjú pártok 
hatalmi harcában is tükröződött 1594-ig, a Kendi és Kovacsóczy nevével fémjelzett 
hatalmon lévő politikai csoportosulás bukásáig. A Nyugat számára ez az erdélyi
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politika érthetetlen önellentmondás volt, amely a fejedelemség külföldi megítélését 
kedvezőtlenül befolyásolta, végső soron pedig visszahatott a Báthory propagandára, 
amely a fikció és a realitás kettős szorításában vergődött. Ebben a helyzetben 
kulcsszerep jutott nevelőinek, akiket még István király hozott az országba. A nagy 

. király zseniális felismerése volt, hogy meglátta a lehetőségét annak, hogy a 
katolicizmus érdekeit militánsan képviselő jezsuiták nemcsak a rekatolizáció 
érdekében használhatók föl, hanem magyar mivoltuknál fogva alkalmasak lehetnek a 
katolikusán értelmezett vitézi hagyományok, nemzeti szentjeink kultusza, a Hunyadi 
kultusz, és természetesen a Báthory kultusz ébrentartására is. Az volt a feladatuk, 
hogy a fentebb említett három legitimációs elv mentén alkossák meg azt az 
életprogramot, amely nemcsak a trónörökös felnevelését, hanem Erdély 
visszavezetését a katolikus államok közösségébe, végső soron pedig az 
országegyesítés programját is magában foglalta. Ami a jezsuitákat illeti, annak az 
izzó eretnekgyűlöletben megedződő katolikus elkötelezettségnek a mélyén ugyanaz a 
későközépkori örökség munkál, amely letéteményesének tartják magukat a Báthoryak
is.

Ez a személyesen felfogott és megélt történelem ugyanakkor egy olyan 
személyesen megélt műalkotás is, amely szükségtelenné tette a dinasztia uralmát 
népszerűsítő szoros értelmében vett történetírói szintézis megalkotását, amelyet még 
a nagybácsi rendelt meg és készíttetett el. Nemcsak arról van tehát szó, hogy Báthory 
Zsigmond nem akar (eretnek) történetírókat, hanem arról is, hogy igazában véve 
nincs szüksége rájuk: a nagyhatalmak minden kétséget kizáróan elfogadják 
dinasztiáját, az erdélyi társadalom meggyőzése pedig csakis „átnevelés”, vagyis a 
rekatolizáció útján lehetséges. Nem történetírókra és históriákra, hanem agitatív 
kiadványokra és hittérítőkre van szüksége: a katolikus módon felfogott történelem 
nem annyira interpretáció, felfogás kérdése, hanem hitkérdés, a pogányok ellen 
harcba induló fejedelem pedig exemplum.

Ha a tizenötéves háború által felvetett kérdésektől ill. az országegyesítés 
problémájától, az akkori magyar sorskérdésektől eltekintünk, és továbbgondoljuk az 
összefoglalás elején mondottakat, azt egy általános államfejlődési modellbe helyezve, 
akkor azt látjuk, hogy az erdélyi fejedelemségnek nevezett államalakulatnak a XVI. 
század második felében, a kora újkor többi államához hasonlóan, két fontos 
problémával, az abszolút uralom kiépítésének problémájával, és a vallás kérdésével 
kellett megküzdenie. Az abszolút hatalom megvalósításának igénye fejeződik ki az 
egy törvény, egy uralkodó, egy vallás hármas jelszavában, amelyek segítségével az 
uralkodók kísérletet tesznek alattvalóik homogenizálása, vagyis egy felekezetileg is 
egységes abszolutista állam kialakítására. Az állam és a vallás kettős jelszava jelöli ki 
tehát az uralkodó dinasztiák így a Báthoryak legitimációs törekvéseinek útját is. 
Erdélyi nyelvre lefordítva ez azt jelenti, hogy a Báthoryak számára adva volt egy 
szétesett regnum romjain megszülető új állam, amely nagyhatalmi garanciáknak 
köszönhette létét, és amely egy nyelvileg, kulturálisan és felekezetileg rendkívül 
tarka képet mutató társadalommal rendelkezett. A dinasztia népszerűsítői felekezeti 
szempontból éppen ilyen tarka képet mutatnak, az unitárius Jacobinus Jánostól, a 
kálvinista Baranyai Decsin át a lutheránus (később aposztata) Deidrichig és a 
katolikus Káthayig. Ahhoz, hogy a kora újkor államai előtt egyetemlegesen 
tornyosuló két problémát az abszolutista kormányzat kiépítésével és egy egységes
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államvallással oldja meg, János Zsigmond az unitárius alternatívával, a két Báthory 
pedig a katolikus alternatívával próbálkozott. Mind a két kísérlet zsákutcának 
bizonyult: míg az egyik külpolitikailag, a másik belpolitikailag szigetelte el Erdélyt. 
A hosszú háború után Erdély leképezve a királyi országrészben kikristályosodó 
felekezeti és politikai viszonyokat, a kálvinista képletben találja meg szuverenitása 
megőrzésének egyetlen módját. Fejedelmei nehéz küzdelemben a protestáns 
választók és nagyhatalmak hathatós támogatásával államukat és társadalmukat az egy 
uralkodó, egy törvény, egy vallás egyetemes és parancsoló kényszerétől hajtva, 
kálvinistává domesztikálják.
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