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Tóth Viktória 
 

Pap, király, polgár, barát 
 

Báthory István útja Erdélytől a Baltikumig: az út és annak eredménye a 
litván és az észt felsőoktatás központjaiban 

 
2. Politikai pályafutása 

 
Elsőként az 1533-ban Szilágysomlyón, a Tiszától keletre fekvő 

magyarlakta területek egyik leggazdagabb családjában született. 
Somlyai Báthory István uralkodói pályafutását kísérlem meg először 
tömören, majd részletesebben összefoglalni.  

Erdély fejedelme volt 1571-től 1586-ig, lengyel király és Litvánia 
nagyfejedelme 1576 és 1586 között, Lívföld fejedelme pedig 1582-től 
1586-ig. Lengyel királlyá való koronázása után kezdte el használni a 
Stephanus Dei gratia rex Poloniae et magnus dux Lithuaniae, Russiae, 
Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kiioviae, Voliniae, Podlachiae, Livoniae-
que, necnon. princeps Transylvaniae címet. 

Az erdélyi trónért elődjének, János Zsigmondnak az első taná-
csosával, a Habsburgok által támogatott Bekes Gáspárral kellett 
megküzdenie, akit 1575-ben Kerelőszentpálnál sikeresen legyőzött. A 
török Portával jó viszonyt tartott fent, fejedelmi székbe kerüléséhez 
török támogatásra is szüksége volt. Öt évi erdélyi uralkodás után a 
lengyel trón úgy került a látókörébe, hogy 1572-ben kihalt az ural-
kodó Jagelló-ház férfiága. A lengyel országgyűlés, más néven szejm, 
először II. Henrik francia király kisebbik fiát, Henriket választotta 
királlyá, aki azonban bátyja, IX. Károly (1560–1574) halála után ha-
zatért Franciaországba, és ott III. Henrik néven francia királyként 
uralkodott tovább. Ennek következtében a lengyel rendek új király-
választásra kényszerültek.  

Az 1576. évi választáson II. Miksa császár trónkövetelőként lépett 
fel, de a lengyel rendek török hozzájárulással Báthoryt választották ki-
rályukká, és 1576. május 1-jén Krakkóban koronázták meg. Báthoryt 
életének és uralkodásának hátralévő tíz évében teljesen lekötötték a 
lengyel és litván állami ügyek, illetve a lív háború, így nem tért 
vissza Erdélybe uralkodni. Krakkóban Erdélyi Kancellária székelt, 
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ezen keresztül irányította az erdélyi ügyeket. Erdélyi helytartója 
bátyja, Báthory Kristóf vajda volt 1581-ig, ezt követően egy három-
tagú helytartótanács, majd Ghiczy János kormányzó 1583-tól. Még 
Báthory életében, 1586-ban fejedelemmé választották unokaöccsét, 
Báthory Kristóf fiát, Zsigmondot, aki 1597-ig volt Erdély fejedelme. 

A lengyel trónra lépéssel számos nehézséggel nézett szembe 
Báthory, ahogyan azt halála után Erdély követének, Kovacsóczy Far-
kasnak 1587-ben, a varsói királyválasztó gyűlésen elhangzott beszé-
déből megtudhatjuk: „hatalmas birodalmi fegyverkezés, a rendi bel-
viszály, az emberek vele kapcsolatos kétes szándékai, a szomszéd népek 
bizonytalan indulata, a tatár fenyegetések, az ellenséges moszkvai fegy-
verek...”. Báthorynak az első időkben valóban sok problémája volt a 
lengyel rendekkel, amelyek korlátozni akarták uralkodói jogait, 
amelyet azonban így utasított vissza: „Ti tettetek a fejemre koronát. 
Így hát királyotok vagyok, nem faragott vagy festett báb. Uralkodni és 
parancsolni akarok és nem tűröm, hogy tanítóim legyetek!”  

Azonban később is sok fáradságába került akaratának keresz-
tülvitele a rendekkel szemben. Ami mégis biztosan tartotta őt a tró-
non, az rendkívül eredményes, a rendek számára is kedvező külpoli-
tikájával magyarázható, amelyet hadseregszervező tehetsége nagy-
ban támogatott: magyar mintára átszervezte a lengyel hadsereget, 
ezzel téve ütőképesebbé a lengyel haderőket. Katonáinak (akik kö-
zött számos magyar is volt) folyamatos előrelépési lehetőséget is 
biztosított a ranglétrán, melynek eredményeképpen katonái évekig 
tartó hadjárataiban is kitartással követték.  

Elsőként Gdansk gazdag kereskedővárosát kellett meghódoltat-
nia, amely már a XV. században a Balti-tenger legfontosabb és leg-
gazdagabb kikötővárosa volt, és amely olyan fokú önállósággal ren-
delkezett, hogy nem ismerte el Báthoryt királyként. A háború elhú-
zódott, de a győzelem sikert és anyagi támogatást nyújtott Bátho-
rynak a következő, lívföldi háborúhoz.  

Az oroszok benyomulásával Lívföldre 1558-ban kitört a lív há-
ború, amelyet több évtizedes háborús időszak követett, és amelybe 
belekeveredtek más országok is: Svédország, Dánia, és Báthory ural-
kodása idején a lengyel–litván unió is. Mivel Lengyelország 1386-tól 
perszonáluniót, az 1569-ben Lublinban tartott országgyűlésen kötött 
megegyezés alapján pedig uniót alkotott a Litván Nagyfejedelem-
séggel, Báthory István a lengyel trónra lépésével egyben Litvánia 
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nagyfejedelme is lett. Ez ebben az időszakban azért bírt nagy jelentő-
séggel, mert az orosz előrenyomulás következtében 1577-ben már 
csak Riga és Tallinn volt szabad a térségben.  

Az új uralkodó úgy döntött, hogy nem fokozatosan szorítja ki az 
oroszokat, hanem elvágja azok összeköttetéseit Lívfölddel. 1579-ben, 
1580-ban és 1581-ben sikeres hadjáratokat vezetett a cár hadserege 
ellen. Így az 1582-ben pápai közreműködéssel, Jam Zapolskiban kö-
tött tíz éves békeszerződés alapján az oroszok átengedtek Báthory-
nak minden olyan várost, kastélyt és földet, amelyet előtte még nem 
engedtek át a svéd királynak. Így kerültek Báthory fennhatalma alá 
az északi lett területek, valamint a dél-észtországi területek Tartu, 
Viljandi és Pärnu városával együtt. Báthorynak így a trónra lépése 
előtt tett ígéretéhez híven sikerült visszahódítani a korábban Moszk-
va által elfoglalt területeket, és az oroszok kivonultak Lívföld terüle-
téről. 

 
Ambíciók 

 
Politikai pályafutásának áttekintésén túl érdemes kiemelni azt 

is, hogy Báthory rendkívül ambiciózus és koncepciózus uralkodó 
volt, akinek nagyszabású terveit keresztbe húzta 1586. december 12-
én, 53 évesen Grodnóban hirtelen bekövetkezett halála.  

Milyen tervei voltak a jövőre nézve? Uralkodása folyamán foko-
zatosan meggyőződött arról, hogy Erdély fejedelmeként, majd len-
gyel királyként az ő személye alkalmas lehet arra, hogy a három részre 
szakadt Magyarország újraegyesítésének és függetlenségének a kezde-
ményezője legyen. Ezzel a gondolattal egészen haláláig foglalkozott. 
Bár a lívföldi háborúk során Lengyelország és a Litván Nagyfejede-
lemség célja természetesen elsősorban az előzőleg elvesztett Lívföld 
visszahódítása volt, mégis ebben az időszakban alakult ki konkrétab-
ban egy keresztény, törökellenes liga terve is. Mert bár Báthory török 
hozzájárulással került Erdély és Lengyelország trónjára is, mégis ter-
vei között szerepelt a török kiűzése, és ennek érdekében megkezdte a 
hódoltsággal szembeni erdélyi végvári rendszer kiépítését is. A lív-
földi sikeres hadjáratok után tovább akarta folytatni a harcot IV. Iván 
ellen, hogy a cár legyőzése után egyesített keresztény sereggel me-
hessen a törökök ellen.  
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Terveinek lenyomatát már a korabeli irodalomban is megtalál-
hatjuk, ugyanis lengyel királlyá és litván nagyfejedelemmé választása 
után hívei körében erőteljes propaganda indult annak érdekében, 
hogy a magyar királyságot is elnyerhesse, s ezáltal egy olyan közép-
európai hatalom jöhessen létre, amely eséllyel szállhat szembe mind 
Bécs, mind Konstantinápoly expanziós törekvéseivel. Leonhardus 
Uncius, XVI. századi erdélyi szász humanista költő latin nyelvű, a 
magyar történelmet verses formában felölelő művében azt a remé-
nyét fejezi ki, hogy Báthory az újraegyesített Hungária uralkodója 
lesz. 

 
Bárcsak a Dráva, a Száva velük Tisza és a nagy Iszter 
              S égbe nyúló ormon szép Buda városa is 
Báthorynak hódolna híven tovaűzve az ellent, 
              Éljen hogy szabadon Pannoniában a hit. 
    (Csonka Ferenc fordítása) 
 

Egyénisége és szellemisége 
 
Világképét, nézeteit, műveltségét Esztergomban, Bécsben és a 

Padovai Egyetemen alapozta meg és formálta ki. Később környeze-
tének diplomatái, mind a lengyel, mind az erdélyi politika irányítói 
túlnyomórészt Padovában tanult fiatalokból kerültek ki. Humanista 
műveltséggel, hatalmas tudással rendelkezett, latin nyelvű szónok-
latairól elismeréssel beszéltek kortársai. Már erdélyi fejedelemként is, 
de főleg később, lengyel királyként igyekezett a közép-európai értel-
miségi elit legjobbjait megnyerni és saját szolgálatába állítani.  

Udvara reneszánsz kultúrközpont volt, humanista értelmiségi 
elit csoportosult körülötte, olyan nagy formátumú művészekkel, 
mint reneszánsz irodalmunk legnagyobb költője, Balassi Bálint. Me-
cénási szerepet is ellátott, ezt igazolja az a több mint félszáz könyv, 
amelyet neki dedikáltak. A kor legjelesebb költői övezték tisztelettel, 
a kutatások szerint 58 róla őt dicsőítő költemény maradt fenn. Nagy 
barokk hadvezérünk és költőnk, Zrínyi Miklós is a legnagyobb ma-
gyar uralkodók közé sorolta, és példaképének tekintette a hadvezetés 
terén. 

Nyilvánvalóan ez a humanista műveltség segítette őt abban is, 
hogy távol álljon tőle a vallási intolerancia. Báthory István és családja 
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meggyőződéses, hitbuzgó katolikus volt. 1571-ben azonban olyan 
fejedelemséget vett át, ahol a négy vallás szabad gyakorlásának jogát 
már 1568-ban bevezették, és ő tiszteletben is tartotta Erdélynek ezt a 
kiváltságos pozícióját. A vallási viszonyok azonban mégis bonyolul-
tak voltak ebben az időszakban, így nagy óvatossággal kellett eljárnia 
a különböző vallási felekezetekkel való bánásmódban. A katolikusok 
száma trónra lépésekor már nagyon leapadt Erdélyben, az új feleke-
zetek szilárdan megvetették a lábukat. Ezért a katolicizmus megerő-
sítésére már ekkor támogatta a magyarlakta területeken egyébként 
ellenségesen fogadott jezsuitákat, és velük próbálta helyreállíttatni a 
katolicizmus megingott pozícióit. A jezsuiták a hittérítő munkán kí-
vül vagy inkább azzal összefüggésben figyelemre méltó oktatási te-
vékenységet is folytattak szerte Európában, így az ő segítségüknek, 
munkájuknak köszönhetők ma azok az oktatási intézmények, ame-
lyekhez Báthory nevét fűzik.  

Több egyértelmű forrás bizonyítja azonban, hogy a katolikusok 
támogatása mellett nem üldözte a többi vallás képviselőit, sőt befo-
lyásolni sem hagyta magát az ilyen törekvésekre való buzdítás ese-
tén. 1581-ben például megtiltotta a protestánsok üldözését Vilnius-
ban. Amikor pedig a pápai követ, az ellenreformáció egyik fő támo-
gatója, Antonio Possevino Erdélyben az ariánusok vagyonát a jezsu-
iták részére akarta elkobozni, Báthory ezt megtiltotta neki. Végrende-
letében meghagyta a lengyel trónon őt követő III. Zsigmondnak, 
hogy védje a katolikus vallást és a jezsuiták kollégiumait, ugyanak-
kor követelte a többi felekezet tolerálását is. Híres mondása: „Rex 
sum populorum, non conscientiarum”, vagyis „Nemzetségeknek vagyok 
királya, nem lelkiismeretnek”. 

Politikusként felelősségteljes, tehetséges és sikeres vezető volt. 
Jüri Kivimäe Báthory István és Lívföld című tanulmányában így beszél 
róla: „Született uralkodó volt, akinek céltudatos és komoly jelleme egyszerű-
séggel és erővel párosult.”  

 
Megítélése 

 
Nagy László, a Báthory István emlékezete című emlékkönyv szer-

kesztője szerint Báthory István a magyar történetírásban még nem fog-
lalta el méltó helyét. Azok után, hogy a lengyelek egyértelműen egyik 
legnagyobb királyukként tartják számon, és a lengyel történetírás 
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Báthoryt uralkodásra és szerepére rendkívül alkalmas, kiemelkedően 
tehetséges és sikeres uralkodóként említi, a magyarországi köztudat-
ba nem ivódott bele Báthory európai jelentősége, még mindig csak 
egy erdélyi fejedelmeink közül. Azt is hozzá kell azonban tenni, hogy 
az erdélyi történetírók viszont szintén egyértelműen pozitívan emlé-
keznek meg róla. Alakja nyilvánvalóan erősebben vésődött volna tör-
ténelmünk nagyjai közé, ha élete és sikeres uralkodása tovább tartott 
volna, és lehetősége lett volna nagyvonalú tervei megvalósítására. 

Korabeli megítélése többnyire kedvező volt, ahogy azt Leonhar-
dus Uncius, erdélyi szász humanista költő 1579-ben Krakkóban kia-
dott, és napjainkra tizenegy példányban fennmaradt Magyarország 
történelmét feldolgozó kötetében is láthatjuk, amelyet áthat a 
Báthory iránt érzett tisztelet, bizalom, és az uralkodó politikájának 
támogatása a költészet eszközeivel. A szerző maga először Witten-
bergben tanult, később Padovában, mint Báthory, később evangéli-
kus lelkész lett, mégis rajongva dicsőíti a katolikus Báthoryt. Ugyan-
ezt figyelhetjük meg Balthasar Russow, Lívföld történetírójának vi-
szonyulásában is, aki lutheránus lelkész létére magasztalta a katoli-
kus lengyel király hadjáratait.  

Megítélése azonban mégsem minden esetben pozitív. Vannak 
olyan, balti német vagy Észtország határain túl kiadott történelmi 
művek Lívföld történelméről, amelyek gyakran agresszorként ábrá-
zolják Báthoryt. Az való igaz, hogy katonai sikerei elismeréseként 
még hívei is „Terror hostium”-nak az „ellenség rémének” nevezték. A 
balti német történetírók negatív megítélésének oka azonban (Pomozi 
Péter Lívföld magyar fejedelme című cikk) az lehet, hogy Báthory újjá-
szervezte Lívföldön a közigazgatást, és a helyi német nemesek meg-
őrizték ugyan értékes privilégiumaikat és protestáns vallásukat, 
Báthory reformjai mégis kellemetlenül érintették őket. Könnyen ra-
gasztják rá azt a bélyeget is, hogy meggyőződéses katolikus uralko-
dóként, az ellenreformáció és a jezsuita rend támogatójaként nyil-
vánvalóan erőszakkal terjeszthette a hitet, holott ennek az ellenkező-
jéről meggyőző adatok állnak rendelkezésünkre. 

Pomozi Péter a Lívföld magyar fejedelme c. cikkében helyesen 
jegyzi meg: „Történelmi szempontból nézve a híres erdélyi fejedelem és 
a jó lengyel király nem lehet egyidőben azonos a Lívföldet megsemmisítő 
vallási fanatikussal. Csak egy, kiemelkedő humanista műveltséggel 
rendelkező Báthory létezik, aki kétségkívül meggyőződéses katolikus 
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volt, és aki megerősítette a katolikus oktatási intézményeket és ezen ke-
resztül a katolikus egyház befolyását is. Ezt tette a többségében protes-
táns Erdélyben és a lutheránus nemességű Lívföldön.” Érdemes meg-
fogadni Pomozi tanácsát, és különböző országok történelmi forrásain 
keresztül egyszerre szemügyre venni Báthoryt Erdély fejedelmeként, 
Lengyelország királyaként, Litvánia és Lívföld fejedelmeként, így 
könnyen kiszűrhetjük a történelmi klisék hamisságait.  


