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Báthory István fejedelem 
 

 
 
Az időszerűség egy-egy emléket a felszínre vet. A kedvezőket 

képzeletünk ragyogásában megcsillogtatja, körülményeit visszavará-
zsolja, és az emlékezet tárházában, mintegy felfrissült színes  virágot, 
ismét elraktározza. 

Négyszáz éves idők távlatából ekképpen csillan fel most Bátho-
ry István neve. Fenségesen, tisztán, a teremtő erők magaslatán. Képe 
szemléletében két nemzet csodáló szeme olvad össze. Mindkettő 
magáénak vallja őt, s felszaporodott érdemeiből vetélkedve fon köré 
koszorút. 

Megkapó gyümölcsös kert az, ahol e koszorú első levelei kizöl-
dültek. A Magura-hegység déli lejtőjén, a Kraszna folyó két partján 
hosszú házsorban, emelkedett helyen terül el Szilágysomlyó. A város 
mellett kimagasló hegytetőn, a Várhegyen, a várromok már alig lát-
ható maradványai a Báthory-család hajdani hatalmáról regélnek. A 
néphit titkos alagutat rajzol alájuk, amely mélyen leereszkedik, le 
egészen a város piacáig, az ott pompázó, romjaiban is szép Báthory-
lovagvárig. Két csonkán maradt kerek bástyája, az egyik a kapu fölé 
emelt magas őrház, az ovális formára kiegészíthető falrészek lebilin-
cselő varázsa, századokkal előbbi korból támaszt gazdag emléket. A 
környéken messze területen szóródtak el a falvak, a Báthoryak gaz-
daságfájának ez életerős gyökerei. 

E lovagvárban éppen négyszáz éve, 1533. (Possevino egykori je-
zsuita szerint 1534-ben) szeptember 27-én született Báthory István. 
Szülei Báthory István vajda és Telegdi Katalin, gyermekük születésé-
nek idején Szűz Mária tiszteletére kisded templomot építtettek, és azt 
bőven felszerelték. A ma is fennálló plébánia templomok hálós és 
bordás ívezettel boltozott szentélye e korból való. 1423-ból eredő kis 
harangja, egy féldomború feszülete még régebbi időkből származik. 
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A sekrestye ajtófél díszkőfaragása, szentségháza, szentségtartója bá-
mulatba ejti a szemlélőket. A templom magasabbra vont tornyával 
kiemelkedő dombocskán állandó emlék gyanánt hirdeti, hogy Bátho-
ry István a vallás jegyében kezdett élethivatást. 

Fiatal korában majdnem egész Európát bejárta, és utazásának 
tanulságait emlékezetbe véste. A főúri ifjak az időben előkelő csalá-
dok vagy uralkodók udvarában nyertek továbbképzést, katonai ne-
velést. Így jutott ő is Várdai Pál érsek, majd Ferdinánd magyar király 
udvarába. Innét tudásszomja Olaszországba vonzotta, ahol a páduai 
egyetem hallgatója lett. Itt tanulása emlékére Poniatowsky Szaniszló 
lengyel király életnagyságú szobrát állítatta fel. A művészi szem-
pontból kifogás alá eshető mű a maga egyszerűségében külső or-
szágban is nevének emlékét őrzi. 

Idő múltán, János Zsigmond fejedelem uralkodásakor, az erdé-
lyi vezető emberek közé emelkedett, világlátottsága, nyelvi ismerete 
révén többször követi megbízásokban járt el. A politikai események 
összevisszasága miatt felbosszantott Ferdinánd király őt követküldé-
se alkalmával Bécsben fogságba is vetette, és két évig abban tartotta. 

A politikai állásfoglalásban akkor nem volt könnyű az eligazo-
dás. Erdély külön fejedelemség volt, a töröktől függött, és neki évi 
adót fizetett. A török viszont az országnak szabad fejedelemválasztó 
jogot biztosított, és belső ügyeibe nem avatkozott be. De a magyar 
királyság, amelytől Erdély a magyar Nagyalföld török megszállása 
miatt elszakadni kényszerült, szintén jogot tartott Erdélyre. A két 
versengő hatalom között Erdélyország állandó gondok között há-
nyódott. A török barátság keresztényietlennek tűnt fel, viszont a ma-
gyar király földrajzi helyzet miatt Erdély megvédésére nem vállal-
kozhatott. A hovácsatlakozás kérdésében az erdélyiek véleménye 
többször megoszlott. 

János Zsigmond fejedelem uralkodásának végén különállásáról 
lemondva, megint vajdasággá, a magyar királyság részévé lenne. Az 
ország többsége azonban a végrehajtást lehetetlennek tartotta, és a 
fennálló helyzet mellett kitartott. 
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Báthory István is ezek táborába tartozott, és ezek összefogásából 
lett fejedelem. Az ellenállókat megtörte, vezetőjüket, Bekes Gáspárt 
csatában legyőzte, és uralkodását megszilárdította. E nehéz helyzet-
ben annyi bölcsességet, hozzáértést és mérsékletet tanúsított, hogy 
cselekedeteiben az ország tetszésével találkozott.  

Hasonló okossággal hárították el az erdélyiek a veszedelmet, 
amely az ország szabadságát a pártfogó török részéről veszélyeztette. 
A török ugyanis a választást megelőzve, Báthoryt úgy akarta kine-
vezni. Az erdélyiek látták a bajt, amely kinevezés esetén rájuk vár, 
azért a kinevező iratot – helyes körültekintéssel – a végrehajtott vá-
lasztás után olvasták fel. Báthory józan higgadtsága e kérdés megol-
dásában is lebilincselte az erdélyieket. 

Az ország különállásának ily módon való ügyes biztosítása, a 
fejedelem kitartása és komolysága, a határok megvédésében és a 
Bekes-féle ütközetben tapasztalt hadvezéri arravalósága a lengyelek 
figyelmét is felköltötte. Ötévi uralkodás után Báthoryt királyukká vá-
lasztották. A lengyel nemzet éppen akkor vívta élet-halál harcát az 
oroszokkal. Az oroszok egyre-másra szedték el a lengyelek várait, 
szállták meg földjüket, és az egész Lengyelország meghódítása 
eszükben forgott. A megpróbáltatások reménytelenségében erős ki-
rályra volt tehát szükségük, aki az orosz terjeszkedésnek véget ves-
sen. S Báthoryban nem is csalódtak. A hadsereget újjá szervezte, an-
nak létszámát sok fizetett, közte sok erdélyi vitézzel sokszorosan 
emelte. Possevino jezsuita atya írta, hogy még sohasem látott olyan 
halálmegvetéssel harcolni, ahogyan a székelyek az oroszok ellen 
küzdöttek. A fejedelem megsegítésére maga Erdély is nagy áldozato-
kat hozott. A hősi nekilendülés teljes sikerrel járt, az orosz meghát-
rált, sőt csakhamar védekezésre kényszerült. A keresztény vérontás 
ellen végül is a pápa emelte fel szavát, mire az ellenfelek ismét kezet 
fogtak. A letarolt harctereken újból a béke virágai nyíltak, és hirdet-
ték a honmentő király nevét. 

Ami ideje a sok harc, hadi elfoglaltság között fennmaradt, Bá-
thory István azt a béke műveinek emelésére fordította. Lengyelor-
szágban is, Erdélyben is. Ott iskolákat emelt, Grodnóban templomot, 
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Varsóban székesegyházat, Vilnában főiskolai otthont épített, a krak-
kói akadémiát újjá szervezte, a kőintézmények létesítésére adakozásit 
mindenfelé bő kézzel szórta. A vilnai egyetem az ő nevét viseli. Az 
ország megvédelmezésével és belső intézmények megteremtésével 
ekképpen érdemelte ki a legnagyobb lengyel király nevet. 

Szívünkhöz közelebb állnak és tiszteletünket jobban fokozzák 
azok az intézkedések, amelyeknek nyomán Erdélyben manapság is 
érezhető hatások nyertek életet. Ő ugyanis lengyel királysága idején 
sem vette le szemét Erdélyről. Fejedelme maradt annak továbbra is, 
távollétében bátyját, Kristófot, majd ennek fiát, Zsigmondot is fejede-
lemmé választották. Ezek tehát helyettesei gyanánt tűntek fel, és aka-
ratát készséggel végrehajtották. 

Lengyelországban sok dologban intézkedett, nemességet, birto-
kot adományozott, vallási és kultúrintézményeket létesített. Az ár-
ván maradt gyermek, Zsigmond fejedelem neveléséről gondosko-
dott, nagykorúságáig Erdély igazgatására három tagú kormányzótes-
tületet, majd egy személyben kormányzót rendelt. Így az erdélyi fe-
jedelmek névsorában haláláig, 1586-ig tartó időjelzéssel szerepel. 

A tizenöt év, amely ily módon a fejedelemség másfélszázados 
idejéből reá esik, nemcsak az évszámokban, hanem a művelődésben 
való előrehaladásának is olyan korszaka, amely díszes lapokat tölt 
meg Erdély történetében. Az ország lakosságának jelentékeny részé-
be több vallásosságot vitt és a tudomány fáklyáját új életre gyújtva, 
azt százados lendülettel fejlesztette. 

Jellemvonásait a lengyelek síremlékén így összegezték: „A béke 
és háború műveiben híres, jámbor, igazságos, szerencsés oroszverő.” 
Ha az erdélyiek is oda véshették volna fejedelmük jellemző vonásait, 
gazdag jelzőkkel díszítették volna a síremlék erdélyi emlékét: a Bá-
thory-család címerének sárkányfogait. E fogakkal ugyan a köteléke-
ket, amelyek Erdély német gúzsbakötésével fenyegettek, széttépte, 
de hiányoznak a síremlékről az intézetek nevei, amelyeket a katoli-
kus és egyben az országos tanügyi felvirágoztatására kegyes kézzel 
alapított.  
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*** 
Az 1579. október 21-től tartott országgyűlés, amikor a jezsuitá-

kat befogadta, arra kérte a fejedelmet, hogy ami végett – tanítás vé-
gett – bejöttek, maradjanak meg amellett. Lakóhelyükül Kolozsvárt, 
illetve ennek külvárosát, Kolozsmonostort és Gyulafehérvárt jelölték 
meg. 

Kolozsmonostor volt a jezsuiták első lakóhelye. A háromágú 
Szamos folyó mellett, kiemelkedő dombon állott a XI. századból ere-
dő bencés apátság, két tornyú csúcsíves templommal, mellette a 
Szamos felé eső oldalon rendházzal, várszerűen megerősített körfa-
lakkal. A Szamoson túl mérföldekre terjedő hegyoldal húzódik, ak-
kor dúsan termő szőlőkkel, a völgyben termékeny síksággal, gondo-
zott kertekkel. Költők, festők képzeletét foglalkoztató csodás táj, ahol 
a lelkes csapat mint első állomáshelyén megállott. A templom szenté-
lye ma is áll, és az utóbb hozzáépített hajóval rendeltetésének szol-
gál. 

A jezsuiták 1580. január 11-én itt nyitották meg az iskolájukat. 
Mivel azonban Kolozsvár és Kolozsmonostor falu között akkor még 
pusztaság terült el, és a tanulók két mérföldnyire nehezen járhattak 
ki a városból, a fejedelem csakhamar behozta őket a Farkas utcába, 
az igen tágas és üresen álló volt ferencrendi zárdát adta nekik laká-
sul. A templom ajtajával szemben állva, jobbkéz felől állott a rend-
ház, ez lett az iskola. 

*** 
Az állam segítése abban merült ki, hogy esetleg anyagi támoga-

tásról gondoskodott. Olyan viszonyok között tehát, amikor egy-egy 
iskola jellegét azok tanítóinak arravalósága szabta meg, nagy jelentő-
ségű az a körülmény, hogy a jezsuiták kísérletezések helyett ponto-
san megszabott tantervvel léptek a világ elé. A protestánsoknak vol-
tak ugyan középfokú iskolái (Kolozsvárt, Marosvásárhelyen, Nagy-
váradon, Gyulafehérváron), de ezek is a megalakulás nehézségeivel 
küzdöttek. Ezek először Izabella királynéhoz, majd János Zsigmond-
hoz fordultak pártfogásért, tanárokért, a felsőfokú tanítás meg telje-
sen hiányzott. A hiány pótlása az iskoláikról híres jezsuitákra várt. 
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Az alapítólevélben a fejedelem felhozta, hogy az erdélyi ifjak, 
hogy főiskolát végezhessenek, hosszas vándorlásokra kényszerülnek. 
Más keresztény fejedelmek példájára tehát a jezsuitákat hívta be, 
mint akiket tudományuk és jámborságuk ajánl. 

A városban 1581. tavaszán megnyílt jezsuita iskola középfokú 
iskola volt, amely főiskolai tagozattal is rendelkezett. A főiskolában a 
tanítást 1585-ben kezdték meg, azon filozófiát és teológiát tanítottak. 
A filozófia tulajdonképpen a mai középiskola két felső osztályát pó-
tolta, így tehát a középiskola a mai összetételében nagyjában az ak-
kori filozófiai képzést is megadja. A tanításban a végső cél a teológiai 
tanuláshoz szükséges ismeretek megszerzése volt. 

*** 
Báthory István fejedelem és lengyel király a krakkói székesegy-

házban nyugszik. A lengyel királyok temetője e székesegyház. A 
templom hajója körül épült hét oldalkápolna alól, a kriptában, pihe-
nő királyok és nagy emberek emléktábláival van tele. Itt van eltemet-
ve Sobieski János király, Kosciusko Tádé szabadsághős. A király re-
neszánsz ízlésű ónkoporsóban pihen. Fenn a templomban egyik szép 
oldalkápolnában vörösmárvány síremléke látható. A síremlék főmo-
tívuma: két oszlopon nyugvó diadalív. Ennek timpanonjában közé-
pen van a lengyel sas. A két oszlopköz által képzett mezőben felül a 
síremlék szövege: legendája olvasható, alul pihenő alakban van a ki-
rály képe. Az emlék alapján a Báthory-család címere: a sárkányfogak 
ékeskednek. Az emlékművön a háború és béke jelvényei egyaránt 
láthatók. Egyik oldalon álló ifjú kezében a galamb a békének, az ott 
látható kígyó az okosságnak a kifejezője. (…) 

A régiek tehát Báthory Istvánban ugyanazokat az életértékeket 
vették észre és emelték ki, amelyeket ma is csodálattal szemlélünk, és 
születésének 400 éves fordulójakor készséggel elismerünk. Így kap-
csolódik össze múlt és jelen, hogy együttérzésünk a király és fejede-
lem örök nagyságának hirdetője legyen. 

 
Glória Könyvnyomda, Kolozsvár, 1933 

 


