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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 

 
 Írásomban két magyar vonatkozású emléktábla létrejöttének 

hátteréről és az őket összefűző, mindannyiunk számára ismerős 
uralkodó, politikus, Báthory István alakjáról és életművéről, az em-
léktáblákhoz vezető útról számolok be. Báthory a magyarok számára 
elsősorban Erdély fejedelmeként, másodsorban Lengyelország kirá-
lyaként ismert. Azt azonban, hogy a korabeli Lengyelország a Litván 
Nagyfejedelemséggel uniót alkotott, tehát Báthory Litvánia nagyfeje-
delme is volt, és hogy akkoriban ehhez a területhez tartozott – éppen 
az egykori erdélyi fejedelem érdemeinek köszönhetően – Lívföld is 
(tehát körülbelül a mai Lettország és Dél-Észtország területe a Rigai-
öböl és a Csúd-tó között), már kevesebben tudják. Ennek oka a föld-
rajzi távolságon túl az is, hogy a magyar történetírásban meggyöke-
resedett felfogás szerint a Litván Nagyfejedelemség Lengyelország 
része volt.  

Ezért is okozhatnak meglepetést a Baltikumban megforduló 
magyarok számára a két baltikumi egyetem falán is megtalálható 
márvány emléktáblák, amelyek Báthory érdemeit örökítik meg ezen 
egyetemek létrehozásában. Az erdélyi fejedelem ugyanis kiemelkedő 
szerepet játszott a magyar–litván és a magyar–észt művelődéstörté-
net korai szakaszában is.  

Az egyik emléktábla a litván fővárosban, a Baltikum legrégebbi 
egyetemének, a Vilniusi Egyetemnek a Nagyudvarában található. 
Báthory István 460. évfordulója tiszteletére, valamint a Vilniusi 
Egyetem alapításának 415. évfordulója alkalmából avatta fel 1994-ben 
Jávorszky Béla, Magyarország akkori helsinki nagykövete. A fehér 
márványból készült tábla Magyarország, Lengyelország és Litvánia 
támogatásával készült, és Báthory István érdemeinek állít emléket a 
Vilniusi Egyetem létrehozásában, ő emelte ugyanis 1579. április 1-én 
aláírt alapítólevelével különleges jogokat élvező egyetemi rangra a 
korábbi jezsuita kollégiumot. A táblán a litván címer alatt, amely egy 
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kivont szablyás lovas alakot ábrázol, Martin Kromer, a XVI. század-
ban élt varniai püspök latin emlékversének sorai dicsőítik Báthoryt:  

 

„A templomban több volt, mint pap,  
az államban több, mint király, 
a csatában több, mint harcos, 
jobban védve a szabadságot, mint egy polgár, 
a barátságban több volt, mint barát.” 
 

Észtország kulturális fővárosában, Tartuban pedig, amely az or-
szág legrégibb és máig legmegbecsültebb egyetemének, a Tartui 
Egyetemnek ad otthont, az egyetemi főépület hátsó falán található a 
2005. május 3-án felszentelt szürke márványtábla, amelyet a Lengyel 
Köztársaság tallinni nagykövetsége helyeztetett el a falon Báthory 
István tiszteletére. A márványtáblán a király domborműves alakja 
látható szablyával a kezében. Szövege észt és lengyel nyelven a kö-
vetkezőket tartalmazza:  

 

„Báthory Istvánnak, Lengyelország királyának és Litvánia 
nagyfejedelmének, aki a Lívföldért Moszkva ellen folytatott győze-
delmes háború után 1583-ban értékes privilégiumokat, valamint jogot 
adományozott Tartu városának a piros-fehér szín használatára. A 
Báthory által alapított jezsuita kollégium megalapozta a jövendő 
egyetemváros hírét. 1802-től 1918-ig az Alma Mater Dorpatensis 
több mint 2300 lengyel számára adott helyet a tanulmányok és a tu-
dományos kutatások folytatására”. 

 

A fentiekből látható, hogy Báthory Istvánnak két baltikumi 
egyetem létrejöttében is kiemelkedő szerepe volt. Báthory életéről és 
politikai pályájáról olvasva a legnagyobb kérdés az volt számomra, 
hogy mi ösztönözhet egy államférfit, egy uralkodót arra, hogy okta-
tási intézményeket alapítson. Mi lehet az indítéka, a háttere ezeknek 
a törekvéseknek? Ahhoz, hogy ehhez fokozatosan választ kapjunk, 
szükségesnek láttam, hogy közelebbről megvizsgáljam Báthory poli-
tikai pályáját, uralkodóként véghezvitt döntéseit, elért eredményeit 
és munkájának gyümölcseit. 

 


