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BALLA PÉTER

KÜZDELMEK BÁTHORI ZSIGMOND 
FEJEDELEMSÉGE IDEJÉN  

Bevezetés

viszonyokat, mert ez a téma – meglátásunk szerint – mind a mai napig nem kel

hozzájáruljon bizonyos fogalmi pontosításhoz is.

pártokat s azok keletkezésének körülményeit. Ezek között a választóvonalat el

A tanulmány célja, hogy a korszakra vonatkozó eddig hasznosított források 
1 A 

2 a másik pedig, 

3 Horn Ildikó
nak a Századok c. folyóiratban megjelent, erdélyi kormányzattörténettel foglalko

értekezésünk erre a témára külön már nem tér ki.

1

2

3
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A kutatás fontos ismeretekkel gazdagodott Horn Ildikó Báthori Andrásról szó

 de 
inkább a hadtörténetre és azon belül is a magyarországi hadszíntérre és esemé

7 de a feje

Habsburgokkal és azok kinevezett helytartóival fenntartott kapcsolatokra kevés 

kutatót, akiknek a munkássága megkerülhetetlen Erdély fejedelemkori történe
tének a megismeréséhez. Veress Endre  forrásközlései és tanulmányai rendkívül 
fontosak, hozzá hasonlóan sokat tett az Erdélyi Fejedelemség megismertetéséért 

A szakirodalom áttekintése után nem mehetünk el szó nélkül azok mellett az 

7
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mondanivalójukkal bemutatják a két évtized legfontosabb történéseit. Ezeknek a 

tevékenysége miatt Szilágyi Sándort10 kell kiemelni. 
Fontos információkat tartalmaz még a szász lelkészek leírásaiból született, Jo

.11 Nem 

beszélünk.12 13 

 Boldizsár,  And

10

akban: EOE II. vagy EOE III.)
11 Chronicon Fuchsio – Lupino – Oltardinum sive Annales Hungarici et Transsylvanici, 

nicon I.)
12

nesítése miatt)
13

2012–12–21)
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10

rás

17

tette.  A nemesség ezen az akción szörnyen felháborodott, a „nemesi aranysza

 hogy sem 

Krakkóban nevelkedett. Nagybátyja, Báthori István lengyel király egyházi pályára 

támadása miatt nem tudta véghez vinni, a schellenbergi csata után, menekülés közben 

2012–12–21)
17
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11

re, Ghiczi Jánosra bízta. Ghiczi engedelmesen végrehajtotta a fejedelem (vagyis 

irányította a fejedelemség politikai életét.

vezette. Miután véglegesen bebizonyosodott, hogy a Báthoriaknak nincs számot

21

22 A korabeli 
krónika szerint Boldizsár nagyon jól érezte magát Fogarason, amelyet Báthori Ist

kihat a fejedelemség életére.23 Ehhez a csoporthoz tartoznak tehát a lengyel terü

A másik politikai csoportot a tradicionális erdélyi arisztokrácia vezette, élükön 

20

117.
21

22 Uo.
23 Uo.
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12

tünk, de közös volt bennük Ghiczi megbuktatásának a terve és a kancellária hatal
mának a visszaszorítása.

fel.

lat, mely szerint jezsuitáknak el kell hagyniuk az Erdélyi Fejedelemséget. A vádak 

protestánsok legyilkolása stb.  Ezt a döntést be is cikkelyezték: „Néha pedig ez 

tatnak mind személyekben, s mind pedig mindennémü jóknak birodalmitól pri
valtattatnak in perpetuum: még Pápista Fejedelmeknek s akkori tekintetes nagy 

27

A jezsuiták eltávolítása mellett legalább olyan fontos volt Ghiczi János le

de a rendek olyannyira vehemensen tiltakoztak a titkár kinevezése ellen, hogy a 
 

 Erdély Országának Három Könyvekre osztatott Törvényes Könyve. Melly Approbata, 

vábbiakban: Approbata)
27
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13

tanácsurak nélkül, nem adományozhatott birtokokat.  A kancellária viszont féltve 

hogy nem a fejedelmi jogkör, hanem a fejedelem mögött álló bürokrácia hatásköre 
növekedett.30

31 Ezzel 

is tette, a kancellária erejével próbálta megóvni a Báthori család többi tagjától.

Nem kellett sokat várni a testvérek között kirobbanó viszályra. Bethlen Farkas 

.32 Ez természetesen csak egy szimbo

lósítani kezdte magát, kétségbe vonva öccse kompetenciáját a fejedelmi posztra, 

embere (senatus princeps)33 

kibékítsék Boldizsárral – Boldizsáron keresztül pedig kibékülne Istvánnal, akivel 

 Uo.
30 Uo.
31

32

33 Chronicon I., 100.
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szintén megromlott a viszonya  –, de ha ez nem sikerülne, akkor Boldizsárt meg 

tatta.

 A testvérek ki
békültek, viszont Boldizsár javaslatot készített a két kancelláriai titkár, Gyulai Pál 

37 Gyulait abafáji házában koncolták fel, 

 A jezsuiták 
távozása után a szerzetesek munkáját az itáliai zenészek váltották fel, még a térí
tésben is.  Erre a lépésre az erdélyi protestánsok nagyon élesen reagáltak, a feje

an elégedetlenek voltak a fejedelmi birtokadományozások miatt is. Négy év alatt 

megcsappant a fejedelmi birtokok nagysága.

37

 EOE III. 277.
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békítette egymással Kovacsóczi Farkast és Bornemissza Boldizsárt.  A teljes 

ban.

szágos hivatalokat.

pitány személye ellen, mint inkább az intézkedéssel szemben jelentkezett, utalva 
arra, hogy valamiféle rendi ellenállás bontakozott ki.

tokot, sem hivatalt nem nyertek. Így a Báthoriak mozgalmának támogatói szinte 

hogy kompromisszumot kell kötni a kancelláriával: Kovacsóczi megtartja kan
celláriai hivatalát, és a kancellária hatáskörét sem csökkentik, cserébe viszont az 
országos és megyei hivatalokat a Kendiek támogatói tarthatják meg. Ezzel Báthori 

így ez a csoport (idesorolható például Jósika) kivált. Mivel mindkét irányzat hívei 

vábbiakban: Szádeczky, 2012.)

 Uo.
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kétes kimenetele miatt ekkor még nem akartak csatlakozni a Szent Ligához, ami tá

A Báthori testvérek és a Kendiek közeledését mi sem bizonyítja jobban, mint 
 majd Kovacsó

állítólag nem élt feddhetetlen házastársi életet, elvált. Így aztán Kendi Sándornak 

pillanat, amikor Kendi Sándor az ellenzéki mozgalom vezéralakja lett, s ehhez 
képessége és elismertsége egyaránt hozzájárult.

hogy keresztényi kötelesség a pogány ellen harcolni. Ezzel szemben a kivárók, 
élükön Kendi Sándorral, Kovacsóczi Farkassal és Báthori Boldizsárral együtt az

még rejtett tartalékaik. Kendi ebben a témában igen nagy tapasztalatot szerzett, 
mivel Báthori István fejedelemsége idején portai követ volt.

egészében tárgyalja a kivárók politikai elgondolásait. Ezt Gyulai Pál írta Sibrik 

Gyulai kimondja az erdélyi politika alapvetését. A kancelláriai titkár szerint csak 

azt a diskurzust, amely a korabeli Erdélyben folyt. A vita nem abban állt, hogy az Er

 Veress Endre: Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király levelezései I. kötet. 
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17

akkor lehet sikeres az Erdélyi Fejedelemség, ha a Habsburg Monarchia és az Osz

legyen, amely két szomszéd, tudniillik a török és a német közt van, akik közül az 

 A beavatkozáspártiak nem rendelkeztek részletes elképzelésekkel.

a két párt kompromisszumra tudott jutni abban, hogy a török felszólítás ellené
re késleltessék a hadfelkelést, és nem csatlakoznak Szinán hadseregéhez, inkább 

 

fejedelmi párt nyomására a nemesség elfogadta a hadsereg ellátására szánt adó 
kivetését. A kalangyaadónak vagy kalangyapénznek nevezett adót kivétel nélkül 

tudták adóztatni a nemességet is. A jobbágyokat és a zselléreket 1, a nemeseket, a 

 Az állandó adók mellett a kalangyaadót 

igyekezett megakadályozni, hogy a hadiköltségeken kívül másra is felhasználják 

János, Albert Huet. Kendi az erdélyi nemesség, Siger a székelyek, Huet szebeni 

lem formálódó ellenzéke szemmel tarthatta. Huet és Siger ugyanakkor Báthori 
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 akik a szükséges többletjövedelmet a jobbágyság teljes 
ellehetetlenítésében látták. Egy sor olyan intézkedést hoztak, amivel rontották a 
jobbágyok anyagi helyzetét. Nem engedték meg például, hogy a jobbágyok köl

versengés is.

 A 

kokat) nem szállt szembe az Oszmán Birodalommal. Ez mindenképpen Báthori 

titkos küldetésen Prágában járt, ahol az oszmánoktól való elszakadásról és a csat
lakozás fejében adandó privilégiumokról tárgyalt.  Ennek a kérdésnek a megtár
gyalására a fejedelem hazahívta Báthori András bíborost is. A családon belül már 

kell elérni, hogy a családot német hercegi címmel ruházzák fel, és ismerjék el a 

Magyar Királyságnak legyen a része, s ezenkívül illesse meg a szabad fejedelem
választás joga.
a transzilvanizmus gondolata. Az Erdélyi Fejedelemség csatlakozzon a keresztény 

Erdély ne legyen része Magyarországnak, s a három nemzet tagjai rendelkezzenek 

 Uo.

 Uo.

 EOE III. 300.

 EOE III. 303.

 EOE III. 307.
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az elképzelését Carillo atyának írt egyik levelében fejtette ki. Támogatja, hogy 

egyesüljenek, mivel egymás nélkül a két országrész életképtelen, viszont a szabad 

a fejedelemség azon nyomban veszélybe kerülne, hiszen a király nélkül képtelenek 

András fontosnak tartotta azt is, hogy teljesen legitim módon történjék a csat

 Így a Habsbur
goknak török támadás esetén védelmeznie kellene az Erdélyi Fejedelemséget. Ha a 

 Nem csoda, hiszen a 

gélyhaddal vonuljon a fejedelemség védelmére.

roztak a rendek.

 Uo.

 Uo.

 Epistolae Procerum Regni Hungariae. Pars III. Complectens Epistolas ab anno MD
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20

a fejedelem is. „Vigesima Apr. [április huszadikán – B. P.] mondják, hogy az ja
nicsár aga innét megindulna, de mintha kétséges volna elindulása, nagy örömest 

keresztény összefogásban, visszautasította a szultán közeledését.

Hiába követelte a katonai támogatást, a fejedelem hátráltatatta a nemesek hadba 

kánt, hogy segítse meg a magyar fronton, illetve Erdély megbüntetésére is paran
 Ez 

nedek udvarhelyszéki kapitány Prázsmár körül gyülekezett székely katonáival.  

eltorlaszolni, „ugyanis a fejedelem sehogy sem akarta esetleges távozásának az 

A hadi helyzet változása – szinte mindenki biztos volt benne, hogy a tatár csa

sikereket elérni, mint a januári hadjárat idején – Erdélyben politikai krízist váltott 

ült volna össze, ám a fejedelem, félve az ellenzék katonai nyomásától, a fejedelmi 
tanácsot Tordára hívatta. Személyesen meg se jelent, hanem Geszti Ferenc kép
viselte a fejedelem akaratát.  Geszti beszédében élesen támadta a Kovacsóczi–

 Szádeczky, 2012. 33.

 Chronicon I., 110.

 Uo.

 Uo.

 Uo.

 Chronicon I., 111.

 EOE III. 317.
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gyalásához, Kendi, aki kiváló szónok hírében állt, beszédében a kivárás mellett 
érvelt. A helyzetet végül a tatár betörés döntötte el: a hadseregben szükség volt 

lelmében lemondott. Politikai ellenfelei gyorsan intézkedtek: követeket küldtek 
Konstantinápolyba, hogy bocsánatot nyerjenek az eddigi törökellenes irányvona
lért, illetve kérvényezték a Portánál, hogy a szultán ismerje el Báthori Boldizsárt 
fejedelemnek.70 A családon belüli kontinuitás elviekben megnyugtatta volna a tö
rököt, ha az oszmánoknak nem lettek volna komoly fenntartásai a Báthoriakkal 
szemben.

az országból, hanem arra várt, hogy visszavághasson ellenfeleinek. Ennek egyik 

volt fejedelem döntésének körülményeit ecseteli. Ha menni akart volna, egyrészt 
távozhatott volna Magyarország irányába Rudolfhoz, másrészt András vagy ép

nem ment, hanem maradt.
Eközben a fejedelmi ellenzék, a kivárók hozzáláttak a hatalomátvételhez. Ken

Kolozsvárra.
A kivárók hamar aktivizálódtak. Követeket küldtek a törökökhöz, hadsereget 

szerveztek a tatár portyázók ellen, s elrendelték a székely felkelést is.71 A székely 

72 Azzal érveltek, 

70 Chronicon I., 111.
71

72 EOE III. 327.
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nak tett, ugyanakkor az ország érdeke, hogy kiegyezzen a törökökkel, és ehhez 
73 Az alkudozásban végül is addig jutottak, hogy felállítottak 

alkották: Báthori Boldizsár, Iffju János, Sügér János, Albert Huet, Bogáthi Boldi

ítéltette.

mond mögött sorakoztak fel.

Amint összeültek, Kovacsóczi Farkas kapott szót. Az addig ellenzéki kancellár 

szág és Erdély sorsa összekapcsolódott, így az erdélyieknek is harcolni kell a ma
gyarokért. Hivatkozási alapnak a tatárokat hozta fel, mondván, mekkora pusztítást 
végeztek, és nemsokára a török hadsereg is megérkezik, ezért ideje fegyverkezni.

Kézdiszék, Orbaiszék és Csíkszék a béke fenntartása mellett szavaztak. Ellenállá

portai követet küldte a rendekhez, aki beszámolt arról, hogy a szultán annyira 
felháborodott a fejedelemség politikai és katonai lépésein, hogy mindenképp bün

77 ahol a mise 

73 Chronicon I., 111–112.

 EOE III. 331.
77 EOE III. 333.
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napján a templomba megy imádkozni, egy szegény gyermekkel megöletik. Ezt 
 A legkegyetlenebb 

elbánásban Báthori Boldizsár részesült.  Kendi Sándort, Kendi Gábort, Iffju Já

várában ölték meg. Szalánczi Lászlót harc közben gyilkolták meg branyicskai kas
 Vas György 

és Sennyei Pongrác tanácsurakat rehabilitálták. Hogy ezeket a kivégzéseket és 

A törvény valójában a megmaradt és el nem távolított ellenzékiek megfélemlítése 
céljából került elfogadásra, amely meghozta a várt sikert: a kivárók megmaradt 

áldozatokat amnesztiában részesítették.

birtokolták a legfontosabb pozíciókat. Legfontosabb céljuknak az országos és a 

tolikus felekezethez tartozott s a hagyományos erdélyi családok közül került ki. 
Támogatottságukat megtépázta a kalangyapénz bevezetése, amely nagy társadal

Erdélyt.

 Chronicon I., 112.

 Chronicon I., 113.

 Kemény József – Kovács István: Erdélyország történeti tára. II. kötet. Kolozsvár, 
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a Kendiek mozgalmában tevékenykedtek. Mivel a hatalomból továbbra sem ré

zájuk csatlakozott jezsuitákat is. A szász és a székely közösség is idepártolt, akik 

adták vissza az unitáriusok által elfoglalt szebeni templomot és iskolát az evangé
likus szászoknak.  A szászokat érzékenyen érintette a kalangyaadó bevezetése, 

terogénebb és legellentmondásosabb csoport: többségében protestáns személyek, 
akik a katolikus magyar királyt támogatták, de voltak közöttük székelyek, szászok 
és olyan nemesek is, akik alig vagy jószerével egyáltalán nem rendelkeztek ne
mesi földdel. Többségüket nem is tradicionális erdélyi, hanem olyan bevándorolt 
családok alkották, akik a Báthoriaknak – kiváltképpen Báthori Istvánnak – kö
szönhették felemelkedésüket.

politából hazaszivárgottak, azok a katonaelemek, akik nem jutottak semmilyen 

pedig egyre közelebb lökte a három testvért Kendiék felé. A fentebb már tárgyalt 
transzilvanizmus gondolatát is magukkal vitték a kivárók csoportjába, amely így 

fogalmaztak meg. A kivárók csoportjának a kezében a politikai és a közigazgatási 

tokban fogjuk közölni, magyarázatokkal.
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Kendi Sándor Bocskai István

Kovacsóczi Farkas

Báthori Boldizsár Albert Huet

Kendi Ferenc

Kendi Gábor

Iffju János

Báthori István

Vas György

Somlyai Gergely

Sennyei Pongrác

ben biztosan tagjai voltak a fejedelmi tanácsnak. Eszerint 10 tanácsos a kivárók, 3 
pedig a beavatkozók csoportjához sorolható. Tehát az egyik legfontosabb hivatalt 
a kivárók uralták, nélkülük a fejedelem a legtöbb kérdésben nem is léphetett. A 

nemesség részét képezték.

kancelláriai titkár Melyik hatalmi Hagyományos, 

nem

Jósika István nem

Királyfalvi János igen

Kakas István nem

igen

?

Váradi Lukács ?
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Megye hatalmi csoport

Fehér Szalánczi László  

Iffju János

Forró János

Thoroczkai László

Kolozs Vas György

Kendi Gábor

Szentpáli Tamás

Kendi Ferenc

Haller Gábor

Torda

Gerendi János

Vitéz Miklós

Doboka Kendi Sándor

Farkas Miklós

Theke György

Kendi Sándor

Erdélyi Gergely

Bocskai István
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Megye hatalmi csoport

Fogaras Báthori Boldizsár

Szalánczi László

Bihar Bocskai István

ellenzékkel való leszámolás után szintén eltávolították, a helyükre pedig beavat

Fogarast, amelyek ugyan nem voltak vármegyék, de fontos közigazgatási egység
nek számítottak.

Kendi Sándor

Kovacsóczi Farkas Bocskai István

Báthori Boldizsár Bornemissza Boldizsár

Kendi Ferenc

Kendi Gábor Albert Huet

Iffju János Jósika István

Báthori István Kornis Gáspár

Vas György

Somlyai Gergely Tholdi István

Sennyei Pongrác Vitéz Miklós

Gerendi János Bodoni István

Lónyai Albert Csáki István

Bornemissza János Mindszenti Benedek

Somlyai Gergely Székely Mózes
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Szalánczi János Sennyei Pongrác

Óvári Istvána Trauzner Lukács

Ravazdi György

Tahi István

Lázár István

Király Albert

Borbély György

a kivárás, míg a katonai elit, a székelyek, a szászok és a nem erdélyi nemesi csa
ládok, illetve a hatalomban nem részesültek a beavatkozás mellett törtek lándzsát. 

felemelkedésüket.

és tanácsadója, Jósika István került, pedig Kovacsóczi Farkas igazából nem köte
lezte el magát teljesen a kivárók oldalán.

Az igazságszolgáltatási és törvénykezési hivatalokat vizsgálva megint csak 

és a fejedelmi tábla elnöke volt,

 Uo.
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sor cserére, mind Radvánczi László, mind Borsoló János maradtak pozícióikban, 

 A fejedelmi tábla ülnökei közül ugyan

A hadvezetés élén már jóval kevesebb változás történt, mivel az erdélyi katonai 

országos generálisi posztjából, amely a mezei hadak parancsnokának felelt meg. 

Bocskai István töltötte be.
demes megjegyezni, hogy ez hol csak a lovasságra, hol pedig a teljes hadseregre 
vonatkozott.

 

aki szintén Kolozsváron vett részt a letartóztatásokban.  Ha pedig mindketten a 
kolozsvári piactéren voltak, akkor az egyik (Sibrik) a lovasság, a másik (Lázár) a 
gyalogság parancsnoka volt.

 Uo.

 Uo.
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tették, viszont ott gyakorlatilag teljes volt a csere.

va

nem találkoztunk.
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és birtokokat követeltek maguknak. Miután ezzel az intézkedésével sikerült teljes 
egészében megnyerni a beavatkozáspártiak mozgalmát, a fejedelem hozzáláthatott a 

Birtokviszonyok

után

Kendi Sándor 23 0

Kendi Gábor 0

Kendi Ferenc 1

Báthori András 17 0

Bornemissza János 1 0

Somolyai Deák Gergely 2 0

Lónyai Albert 3 0

Kendiek 1 0

Vas György/Vas család 2 2

Gávai Miklós 1 0

Horváth Gáspár 1 0

Bocskai István 0

Kornis Gáspár 0 2

Kerekes Balázs 0 1

Ravazdi György 0 11

Tahi István 0 12

Romány Miklós 0 1

Toldi István 0 2

Haller Gábor 0 2

Kolozsvár 0

Sibrik Gáspár 0 2

Palásthi György 0 3

Vitéz Mihály 0 3
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Összegzés

ellentétek. Az egyes politikai csoportosulások nagyon dinamikusan jöttek létre, és 

A dolgozatunk igyekezett árnyalni a korszakról korábban kialakított képet. Ide 

is vallott rendi ellenállás kérdéskörének pontosítása.
Ugyanakkor ez a tanulmány nem teljes. Érdemes és szükséges a kutatás inter

megvizsgálni, hogy az egyes pártokhoz tartozók hogyan emelkedtek ki, hogyan 

a kérdéseknek a tisztázása megér egy másik tanulmányt. 
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