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Báthory István fejedelemnek ha-
talmát a Habsburg és a szultáni 
udvar közötti egyensúlyozással 
sikerült megszilárdítania. Tisz-
tában volt azzal, hogy a törökök 
bármikor büntető hadjáratot 
indíthatnak Erdély ellen, ugyan-
akkor elkötelezettségét mutatta 
Miksa császár iránt is.
→ DR. GARDA DEZSŐ

(folytatás a 9. lapszámunkból)

B áthory István politikáját a be-
csületesség és a kiszámítható-
ság jellemezte. Még a választás 

előtt megegyezett Miksa császár hívei-
vel, hogy elismeri a Habsburgok hatal-
mát. A közfelkiáltással lezajlott fejede-
lemválasztás után Báthory magához 
hívatta Miksa császár híveit, akiknek 
ezt mondta: „...tüstént írunk római 
császár urunk ő felségének, legyenek 
kegyelmetek csendesen, mert mi bi-
zony soha ellenségei nem leszünk ró-
mai császár ő felségének és az keresz-
ténységnek. Az mi történt, annak okai 
nem vagyunk, látta kegyelmed is, mi-
képp történtek az dolgok; ez mostani 
veszedelemben és az töröknek közel 
voltában ez hazánkat vérbe, nyomo-
rúságba nem vethetjük. ” 

Báthory István fejedelemmé vá-
lasztásával Erdély közjogi helyzete 
ugyan nem tisztázódott, de személye 
elegendő volt egy fegyveres össze-
csapás elkerüléséhez. Az új fejede-
lem magatartása ellenére is a Habs-
burg császári udvar elégedetlen volt. 
Miksa császár ugyanis a speyeri szer-
ződés szellemében akarta tisztázni 
Erdély és a Habsburg magyar király-
ság viszonyát. 

A Habsburgok gyanakvását ügye-
sen használta ki a fejedelmi rangtól 
elesett Bekes Gáspár. János Zsig-
mond volt bizalmasa már a válasz-
tásnál is versenybe akart szállni 
Báthory Istvánnal, de 1571. május 
24-én semmi esélye nem volt a trón 
megszerzésére. A fejedelemválasztás 
után azonban azt kérte a Habsburg 
királytól, nevezze ki őt Báthory Ist-
ván mellé vajdatársnak, vele egyenlő 
felhatalmazással. Kérését azonban 
Miksa császár nem merte teljesíteni.

Az 1571-es székely felkelés
A székely elégedetlenkedésnek elébe 
menve Báthory István 1571. június 
10-én részletes utasítást adott ki a 
székelység megadóztatásáról, a fel-
korbácsolt kedélyeket mégsem tudta 
lecsillapítani. A székelyek elfoglalták 
a valamikor birtokukban álló földe-
ket – amelyeket az 1562. évi felkelés 
után János Zsigmond tett fejedelmi 
birtokká –, és elkergették a fejedelmi 
tiszttartókat. Válaszként Báthory Ist-
ván megparancsolta Kornis Farkas és 
Petki Mihály udvarhelyszéki király-
bíráknak, hogy vegyék oltalmuk alá 
a fejedelmi birtokokat. Az uralkodó 
megtagadta a közszékelyek szabad-
ságának visszaállítását, és késett a 
benyújtott panaszlevelekre adandó 
válasszal is. Ez a székelyeket láza-
dásra késztette. A nyílt felkelés 1571. 
szeptember elején kezdődött Csík 
és Gyergyó területén. Báthory 1571. 

ERDÉLY URALKODÓJÁNAK FOLYAMATOS ELKÖTELEZŐDÉSÉT KELLETT BIZONYÍTANIA MIND A HABSBURGOK, MIND A TÖRÖK UDVAR FELÉ

Báthory István hatalma két birodalom árnyékában

Báthory István fejedelmet a Habsburg-udvar és a török porta egyaránt elismerte

→ Báthory István 
hatalma 1572-
ben fokozatosan 
megszilárdult: 
önállóan tárgyalt 
a Portával és a 
szomszédos ro-
mán vajdaságok-
kal, és önmaga 
döntött külügyi 
kérdésekben. 
Mindez elége-
detlenséghez ve-
zetett a császári 
udvarban.

→ Báthory István 
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ség megadóztatá-
sáról, a felkorbá-
csolt kedélyeket 
mégsem tudta 
lecsillapítani.
A székelyek elfog-
lalták a valamikor 
birtokukban álló 
földeket – ame-
lyeket az 1562. 
évi felkelés után 
János Zsigmond 
tett fejedelmi bir-
tokká –, és elker-
gették a fejedelmi 
tiszttartókat.

szeptember 18-án kelt levelében tá-
jékoztatta Miksa császárt a székely 
lázadás kitöréséről és tanácsát kérte. 
Az uralkodó a felkelés békés leszere-
lését javasolta, a császár ugyanis at-
tól tartott, hogy a székely támadást 
a török szultán kellő indokként fogja 
felhasználni a császári szövetséges 
Báthory István elleni hadjáratára. 
Báthorynak a székelyek megosztá-
sának politikáját tanácsolta. 

Erdély fejedelme már a császári 
válasz megérkezése előtt tárgyalá-
sokba bocsátkozott a csíki és a gyer-
gyói székely felkelőkkel. Levelekkel 
és követekkel kísérelte meg a már 
fenyegető méreteket öltött lázadás le-
csillapítását, de a székelyek minden 

egyezkedést visszautasítottak. Ekkor 
Báthory István hozzálátott a felkelők 
ellen irányított fejedelmi hadak ösz-
szevonásához, amelyeket Görgény 
alatt és a székelyudvarhelyi Székely-
támad váránál gyűjtött össze. Ide hív-
ta a felkelésben részt nem vevő szé-
kely primorokat és lófőket. Báthory 
István Székelyudvarhelyről először a 
székely főrendiek hadát küldte a fel-
kelő közszékelyek ellen. A döntő üt-
közetre 1571. október 3-án éjjel került 
sor, amikor a fejedelmi hadak körül-
vették a felkelők csapatát, és a szé-
kely főrendiek és lófők által támoga-
tott had győzött. Báthory István 1571. 
november 15-én kelt levelében arról 
tájékoztatta Miksa császárt, hogy a 
csatában sok közszékely esett el, és a 
Moldvába menekülni próbálók közül 
sokan fogságba estek. 

A székely felkelés leverése után 
1571. november 19-én ismét az or-
szággyűlés elé került a székely kér-
dés. A megszületett határozatok 
Báthory István magatartását di-
csérték a lázadókkal szemben. Az 
országgyűlés döntése értelmében 
eltörölték „János Zsigmond újítá-
sát”, miszerint a Székelyföldön is a 
királyi jog alapján történt adomány 
a nemesi birtoklás feltétele. Az or-
szággyűlés újra érvényt szerzett a 
régi székely örökösödési és öröksé-
gi szokásnak: a 32 éven át békes-
ségben és senki által nem zaklatott 
székely birtok örökségi birtoknak 
számít. Az erdélyi diétának a dön-
tése elméletileg a székely szabadság 

egyik alapelemének a visszaadását 
jelképezte. A székelység irányába 
tett fontos gesztus ellenére a rendek 
előterjesztésére véglegesített feje-
delmi végzés a közszékely támadás 
vezetőinek elfogatását és szigorú 
megbüntetését rendelte el. A felke-
lésben részt vett közszékelyekre azt 
a büntetést szabta, hogy több hóna-
pon át ingyen dolgozzanak a nagy-
váradi vár építésén.

A vajda megszilárduló hatalma
Báthory István hatalma 1572-ben fo-
kozatosan megszilárdult: önállóan 
tárgyalt a Portával és a szomszédos 
román vajdaságokkal, és önmaga 
döntött külügyi kérdésekben. Mind-
ez elégedetlenséghez vezetett a csá-
szári udvarban. Miksa azt sem nézte 
jó szemmel, hogy Báthory István 

önállóan hívta össze az országgyű-
léseket. A fejedelem ellen irányuló 
egyik jelentős zavarkeltés 1572 tava-
szán kezdődött, amikor a Portához 
és a magyar királyhoz fűződő viszo-
nyával kapcsolatban Báthory ma-
gyarázkodásra kényszerült. Liszthy 
János kancellárhoz írt levelében a 
fejedelem arról panaszkodott, hogy 
bizonyos személyek – akik régebb 
azt terjesztették róla, hogy németté 
lett a bécsi fogságban – azzal rágal-
mazzák, hogy törökké vált, és nem 
akar Miksától függeni. A vádak közé 
tartozott az is, hogy Báthory olyan 
drága ajándékokat küldött a Portá-
ra, ami igen nagy költséget jelentett 
Erdélynek, és hogy fejedelemnek 
neveztette magát az országban. 

Levelében Báthory visszaverte 
a személyét ért vádakat. Érvelése 
szerint csak azt tiltották meg az or-
szággyűlés által hozott törvényben, 
hogy az ország dolgában senki ne 
tárgyaljon és ne levelezzen idegen 
országokkal, mert abból veszede-
lem támadhat. A Portára küldött 
ajándékokkal azt akarta elérni, hogy 
rendezze a határ menti villongások-
ból származó vitás ügyeket. Báthory 
azzal védekezett, hogy az ajándé-
kozás az elhunyt fejedelem alatt is 
szokásban volt. Fejedelmi címének 
viseléséről Báthory ezt írta: „…ezt 
jól tudja őfelsége, hogy csak kevés 
az, aki az őfelségéhez való subiec-
tiomat (alávetettségemet) értse, 
azonkívül az promiscua multitudo 
(közönséges tömeg) engemet ugyan 
szabad fejedelemnek vél, és obser-
vál (tisztel), hogy penig az legyen, 
az Török követe és levele által ugyan 
parancsolja, kiknek nem illik ellene 
szólanom, mert ha én azt kijelente-
ném, hogy nem én magam nevében 
bírom és administrálom ez országot, 
mi lehetne nekünk hirtelenebb ve-
szedelem.”

Szultáni támogatás
II. Szelim levele 1572. március kö-
zepén érkezett meg, amelyben a 
szultán kinyilvánította, hogy Er-
délyországot Báthorynak adta, 
miként azt János király is bírta. E 
levélben írtak megerősítésére 1572 
novemberében Báthory István az 
erdélyi tanácsurak beleegyezésével 
a Portára küldte János Zsigmond 
ahdnáméjának példányát, hogy 
azt ugyanúgy az ő nevére állítsák 
ki. Ez azért volt fontos, hogy ezál-
tal Báthory írásban is megkapja 
azokat a felhatalmazásokat, ame-
lyekkel korábban János Zsigmond 
rendelkezett, és amelyek egyúttal 
Erdélynek a sokszor hangoztatott 
„különleges státusát” biztosítot-
ták az oszmán birodalmon belül. 
Báthory Istvánnak e lépését Miksa 
császár és a hozzá közelálló főurak 
úgy értékelték, hogy a vajda végleg 
elkötelezte magát a szultán mellett. 
Báthory ekkor ismét kénytelen volt 
magyarázkodni, miszerint Erdélyt 
nem a szultán megbízása, hanem 
saját hite alapján kormányozza, és 
nem fog letérni a kijelölt útról a ke-
reszténység, a Magyar Korona és a 
Habsburg császár iránti kötelezett-
ségei megtartásában.

(folytatjuk)
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