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A János Zsigmond uralkodá-
sa végén kegyvesztetté vált 
Báthory István nemcsak a 
törököket, hanem a Habs-
burgokat is meg tudta győzni 
az erdélyi érdekekről. A 
kiváló diplomáciai érzékkel 
rendelkező egykori várkapi-
tány maga mellé állította az 
erdélyi rendeket is.

→ DR. GARDA DEZSŐ

(folytatás 8. lapszámunkból)

B áthory István édesapja szin-
tén a Báthory István nevet 
viselte, és 1529–1534 között 

Szapolyai János király erdélyi vaj-
dája volt. Felesé ge, Telegdy Kata-
lin nyolc gyermekkel ajándékozta 
meg. Köztük az utolsó, István 1533. 
szeptember 27-én született Szi-
lágysomlyón. Báthory István egy-
éves volt, amikor apját elvesztette, 
1547-ben pedig édesanyja, Teleg-
dy Kata is elhunyt. Az árváknak 
Nádasdy Tamással volt szeren-
cséjük, aki védelme alá vette őket. 
Nádasdy különösen a legidősebb 
fi ú, András iránt visel tetett atyai 
érzésekkel. A gyermekeket szigo-
rú katolikus szellemben nevelte a 
somlyói várkastélyban. 

Ifj ú Báthory István hamaro-
san Nagyszombatra került, roko-
nuk, Várday Pál esztergomi érsek 
udvarába. Itt olyannyira kitűnt 
tehetségével, hogy felvették Ferdi-
nánd király bécsi udvari apródjai 
közé. 1549-ben tagja lett annak a 
díszkíséretnek, amely Ferdinánd 
Habsburg császár Katalin nevű 
leányát leendő férje, a mantovai 
herceg udvarába vitte. Rövidesen 
Temesvárra került, és Losonczy 
István kapitánysága alatt szolgált. 
A vár eleste után, 1552-ben Egerbe 
menekült. Az egri ostrom befejezé-
se után tért haza Szilágysomlyó-
ra. Amikor Erdély a Habs burgok 
fennhatósága alatt állt, nem vállalt 
semmilyen tisztséget. 1556 őszén, 
amikor Iza bella királynét és a gyer-
mek János Zsigmondot az erdélyi 
rendek visszahívták, Báthory Ist-
ván köszöntötte őket latin nyelvű 
beszéddel Kolozsváron. A királyné 
1559-ben őt nevezte ki Nagyvárad 
kapitányi tisztségbe.

Váradi kapitányként
a király bizalmasa
A váradi kapitányság a korabeli 
Erdély legmagasabb katonai és 
köz jogi méltóságai közé tartozott. 
A várra Erdély kapujaként tekintet-
tek, hiszen ez az erődítmény őrizte 

az idevezető utakat, irányította a 
környékbeli kisebb erődítménye-
ket, és felügyelte a hódoltságból 
és a királyi Magyarország felől 
érkezőket. A fejedelemségben a 
váradi kapitány rendelkezett a leg-
nagyobb létszámú várőrséggel, az 
uralkodó legbizalmasabb hívének 
kellett lennie. 

Várad kapitányaként Báthory 
István az 1560-as évek első felé-
ben részt vett a határ menti össze-
csapásokban. Ha dadnál 1562-ben 
vereséget szenvedett, de később 
jelentős győzel meket ért el a Habs-
burgok ellen folytatott harcokban. 
Katonai sikerei János Zsigmond 
egyik legfontosabb bi zalmasává 
tették. Már 1563-ban a fejedelem 
megbízásából ő tárgyalt Bécsben, 
majd a háborúskodást le zárni hi-
vatott szatmári béke pontjait is ő 
vitte a Habsburg királyi udvarba 
1565 tavaszán. A béke pontjaiban 
Báthory István egyezett meg Laza-
rus von Schwendi felső-magyaror-
szági főkapitánnyal, aki ezt meg-
előzően az Erdély el len irányuló 
támadások vezetője volt.

A bécsi udvar foglya
Ferdinánd magyar királyt 1564-
ben I. Habsburg Miksa követte a 
trónon. Báthory Istvánnak 1565 
tavaszán a Habsburg kamarillával 
folytatott tárgyalá sai nem vezet-
tek eredményre. A szilágysági főúr 
több udvari ha talmasság meg-
keresésével próbálta megértetni 
a Habsburgokkal az oszmán ve-
szélyt. Tárgyalásait bonyolította, 
hogy 1565. június elején Bécsben 
megkereste őt az er délyi futár, aki 
módosító utasítást hozott János 
Zsigmondtól, ami jelentősen meg-
változtatta a már elkészült meg-
egyezés szövegét. A szerződéssel 
János Zsigmond a Ti száig terjedő 
területek birtokába akart jutni. 
Amikor Báthory tolmácsolta az 
erdélyi fejedelem kérését, I. Miksa 
király nemcsak kétszínűséggel vá-
dolta az erdélyi uralkodót, hanem 
tárgyaló követét fogságba vetette. 
A Habsburg udvar így akarta befo-
lyásolni a II. Szulejmán szultán és 
János Zsigmond közötti tárgyaláso-
kat. A bécsi udvar csak 1565. júli us 
2-án engedte szabadon.

A kegyvesztetté váló követ
A testileg-lelkileg kimerült Bát-
hory Istvánt a fejedelem nem fo-
gadta az őt megillető tisztelettel. 
János Zsigmond úgy tett, mintha 
követe ártott volna a fejedelemség 
hírnevének. Nem helyezte vissza 
váradi kapitányi tisztségbe, de a 
gyulafehérvári udvarban sem te-
kintették jelenlétét kívánatosnak. 
Báthoryt lelkileg megviselte a 
kedvezőtlen fogadtatás: visszatért 
Szilágysomlyóra. Minden kapcso-
latot megszakított a fejedelemmel, 
aki nem tartott igényt diplomáciai 
ismereteire. Ez János Zsigmond 
részéről nagy hiba volt, hiszen 
Báthory rendelkezett akkoriban a 
legtöbb és leghitelesebb informá-
ciókkal a bécsi helyzetről. Fogsága 
alatt sikerült néhány meghatározó 
Habsburg-párti politikussal kap-
csolatot fenntartania. De politikai 

irá nyultságával is ellentétbe került 
János Zsigmonddal. A fejedelem 
inkább a Habsburgok felé tájékozó-
dott, ezzel szemben Bátho ry István 
reálisan érzékelte a törökök hatal-
mát. A politikai erőviszonyokat is-
merve tudta, hogy Erdély sorsa az 
Oszmán birodalomtól függ. Az 1565 
és 1571 közötti politikai visszavo-
nulása idején azonban tudatosan 
ápolta és épí tette kapcsolatait az 
erdélyi főurak egy részével.

„Szabad választás” a király
és szultán beleegyezésével
János Zsigmond halála után – a 
speyeri béke értelmében – az er-
délyi rendeknek át kellett volna 
adniuk a hatalmat I. Miksa király-
nak, ez Erdélyben azonban jelen-
tős ellenállást váltott volna ki. A 
Habsburg császár hatalmának 
erdélyi érvényesítése ugyanakkor 
megtorláshoz vezetett volna az 
törökök részéről. Az erdélyi ren-
dek ragaszkodtak a szabad fejede-
lemválasztási jogukhoz, noha ez 

a választás kétséges volt, amikor 
egyszerre két nagyhatalom tartot-
ta fenn Erdély feletti területi igé-
nyét. Bár Erdélyben sokan érezték 
a válságot, a speyeri szerződésről 
csak Báthory István és né hány be-
avatott főúr tudott.

A speyeri szerződést János 
Zsigmond nevében létrehozó, 
Habs burg-hű Bekes Gáspár 1571. 
április 10-én azzal a megbízással 
érkezett Bécsből Gyulafehérvárra, 
hogy biztosítsa Erdélynek Miksa 
király számára történő átadását. 
Közölte az erdélyi főurakkal, hogy 
a régi szokáshoz híven a magyar 
király vajdát fog ki nevezni Erdély 

élére az ő személyében. Április vé-
gén megérkezett a por tai csausz is 
a fermánnal, amelyben a szultán 
Báthory Istvánt jelölte ki Erdély 
vajdájává. A levélben minden két-
séget kizáróan megfogalmazódtak 
a szultán igényei: „...miért hogy 
Erdélyország rég től fogva én ol-
talmam alatt volt, és olyan orszá-
gom, mint egyéb földe im, most is 
mindenben oltalmam alá akarom 
venni... azon állapotban, rendben 
akarom megtartanom, mint ez ide-
ig voltának.”

Báthory István még nem ismer-
hette a szultán döntését, de min-
den bi zonnyal sejtette a fermán 
tartalmát, amikor április 29-én írt 
leve lében azt javasolta Miksának, 
járuljon hozzá, hogy válasszanak 
vajdát Erdély élére, aki majd az ő 
királyi jogait is elismeri. Diplomá-
ciai érzékének köszönhetően Bát-
hory lényegében már megtalálta a 
megoldást: a „vajda” tisztségként 
jól hangzik a Portán is, hiszen így 
nevezik a szomszédos Mold va és 

Havasalföld élére az oszmánok ál-
tal kijelölt uralkodót. Most, hogy 
János Zsigmond meghalt, teljes-
séggel érthető, hogy a Porta Erdély 
élére is vajdát akar kinevezni, és 
ha ezt elfogadják, formailag ele-
get tesznek a szultán igényeinek. 
A „vajdával” ugyanakkor Miksa is 
elégedett lehet, hiszen e cím föl-
vétele egyúttal királyi hatalmának 
elisme rését jelentené, és a speyeri 
szerződés ama pontjának meg-
valósulását, miszerint Erdély a 
Magyar Korona része, és elismeri 
maga fölött álló nak a magyar ki-
rályt. Ha pedig mindez úgy megy 
végbe, hogy az erdé lyi rendek 

maguk is „szabadon” választanak 
uralkodót, akkor a fejedelemvá-
lasztás kérdése meg oldódik.

Miksa végül beleegyezett, hogy 
az ország érdekében – a törökök 
gyanúját nem fölkeltve, és a ma-
gyar királyhoz fűződő kap csolatot 
titokban tartva – válasszanak 
Erdélyben vajdát, és ennek lebo-
nyolítását Báthory Istvánra és ta-
nácsosaira bízta. Báthory még a 
választás előtt tudatta Hans Rue-
ber felső-magyarországi főkapi-
tánnyal – és így közvetve a király-
lyal is –, hogy megkapta a szultán 
levelét, amely a saját kinevezési 
okirata. 

Az 1571. május 24-én össze-
gyűlt rendeket már nem lehe-
tett megakadályozni a „szabad 
választásban”, bár Miksa hívei 
megkísérelték halogatni ezt. A je-
lenlévők többsége Báthory mel-
lett állt: rangja és korábbi politi-
kai szere péből fakadó tekintélye 
megkérdőjelezhetetlenné tette 
személyét. Jelen volt három csa-

usz is, ebből kettő a temesvári és 
budai pasa képviseleté ben, és 
mindenki tudta, hogy a moldvai 
határszélen ugrásra kész tatár 
csapatok állnak. A gyűlésen lévő 
urak zajongva hirdették jogukat 
a szabad választáshoz. A hirtelen 
beálló csend – amiről Miksa ki-
rály egyik fő párthíve beszámolt 
– akkor szakította meg a gyűlés 
menetét, amikor az urak tekintete 
a terem egyik végében csendesen 
ülő Báthoryakra tévedt, és mind-
annyian felismerték: a megoldás 
kétségtelenül tőlük is függ.

(folytatjuk)
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Báthory István útja a fejedelemmé választásáig

Korának legjelesebb magyar államférfi a volt – Báthory István szobra (Pásztor János alkotása) Budapesten

→ Báthory István egy-
éves volt, amikor apját 
elvesztette, 1547-ben 
pedig édesanyja, Telegdy 
Kata is elhunyt. Az ár-
váknak Nádasdy Tamás-
sal volt szerencséjük, aki 
védelme alá vette őket.




