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KRUPPA TAMÁS 

A Báthoryak szentkultusza és a pietas Bathoriana 

a Kollár-féle első kódex 

„Őneki az többi között első tiszti ez lészen, hogy rendelt órákban, az fejedelem- 
hez és udvarhoz menjen, az fejedelmet az tanúságra, avagy az szentségnek hallására, 
és vadászni vigye, és onnét ismét meghozza….” 

„Mikor István lengyel király az három praeses urakot rendelte Bátori Zsigmond 
nevelésére, az sok instrukctiói között ezt is levélben írta, hogy Zsigmond előtt mikor 
eszik, háromféle dolgokról beszéljenek, 1. Idegen országokról, 2. Hadi dolgokról és 
vitézkedéshez valókról. 3. Vadászásról.”1 

A fentebbi idézetek közül az első az erdélyi hármastanácsnak 1583. március 6-ai 
kelettel írott utasításából, a másik Szamosközy István történetírói hagyatékából szár- 
mazik. Mindkettőn érződik az a mindenre kiterjedő gondoskodás és figyelem, ame- 
lyet az eddigi szakirodalom az ifjú fejedelem nevelésével kapcsolatban mindig is 
hangsúlyozott. Köztudomású az is, hogy a jezsuita rend behozatala, különösen pe- 
dig, hogy Báthory István rájuk bízta a gyermek Zsigmondot,

2
 soha sem tetszett az 

udvarnak és az erdélyi rendeknek, de nem volt módjuk arra, hogy ebbe a kérdésbe 
beleszóljanak. A helyzet a király halálával változott meg, aki előre látta a későbbi 
konfliktust a jezsuiták és az erdélyi rendek között. 

Bartók István tanulmányából
3
 részletes képet kapunk arról a késhegyig menő 

küzdelemről, amely a fejedelem neveléséért, a hatalmi pozíciók megszerzéséért 
folyt. Benda Kálmán Zsigmond házasságáról írt könyvének egyik végkövetkezte- 
tése Bartók tanulmányának eredményeivel összhangban, hogy a küzdelem legsú- 
lyosabb következménye a sokat emlegetett lelki torzulás, amely a fejedelem impo- 
tenciájában, végső soron Erdély pusztulásában mutatkozott meg.

4
 

 
 

 
1 Báthory István király levélváltása az erdélyi kormánnyal, (1581–1585). Közrebocsájtja VERESS 

Endre. Bp. 1948. 26; Szamosközy István történeti maradványai. IV. Összeáll. SZILÁGYI Sándor. 

Bp. 1880. 17. (A továbbiakban: Szamosközy IV.) 
2 Hangsúlyoznunk kell azonban azt is, hogy – amint azt látni fogjuk – a rend behívásában és 

a fiatal fejedelem nevelésében legalább akkora szerep jutott az apának, Báthory Kristófnak, aki- 

nek életéről máig nem készült feldolgozás. 
3 BARTÓK István: A gyulafehérvári fejedelmi udvar és az ifjú Báthory Zsigmond. In: Magyar re- 

neszánsz udvari kultúra. Szerk.: R. VÁRKONYI Ágnes. Bp. 1987. 135–158. (A továbbiakban: Udvari 

kultúra). 
4 BENDA Kálmán: Erdély végzetes asszonya. Bp. 1985. 78–79. 
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Azok a könyvek, amelyekből az ifjú fejedelmet tanították, jórészt megsemmisül- 
tek, alig néhány maradt belőlük. Számbavételük mindazonáltal nem teljesen haszon- 
talan, már csak azért sem, mert közülük szinte mindegyiket a nevelését irányító 
lengyel királytól kapta. Reinold Heidenstein De bello moscovitico, egy angol je- 
zsuita, Arturus Faunteus De Christi in terris Ecclesia című munkáján,

5
 egy latin 

Thesaurus és Platón összes műveinek két-két kötetén a fogas Báthory címer látha- 
tó, annak bizonyítékaként, hogy nagybátyja személyesen neki szánta ezeket a műve- 
ket, amelyeket Krakkóban köttetett be. Legutóbb Mikó Árpád foglalta össze a szét- 
szórt adatokat, aki szerint a reneszánsz kötéstáblák meggyőzően árulkodnak arról, 
hogy a király átgondolt művelődéspolitikájának

6
 művészettörténeti jelentőségű kon- 

zekvenciái is vannak; ezek azonban, mivel folytatójuk nem akadt, a nagy király 
halála után elenyésztek.

7
 

Heidenstein művét a Rettenetes Iván cár ellen viselt győztes háborúról írta. A szerző 
Báthory Zsigmondnak szóló ajánlásban kifejezte abbéli reményét, hogy az ifjú 
fejedelem nagybátyja nyomdokaiba fog lépni. Az ajánlás szépen illeszkedik a fenti 
Szamosközy idézethez, a hadi mesterségben való jártasság, amelynek követését 
az ifjú figyelmébe ajánlja, azonban természetes velejárója az uralkodói méltóság- 
nak, így a királyi titkár könyve – amelyben sajnos nem találunk bejegyzéseket – 
nem árul el többet a fejedelmi nevelésének körülményeiről. Hasonlóan nem tartal- 
maznak margináliákat a Platón kötetek, így a könyvek puszta meglétén túl ezekből 
sem tudunk messzemenő következtetéseket levonni arról a szellemi környezetről, 
amelyben nevelkedett.

8
 Nem tudunk meg többet a fejedelem egykori titkárától, 

Giorgio Tomasitól sem, aki szerint a lemondása után Libohovicébe húzódó Báthory 
Zsigmond idejét szent könyvek és a legnagyobb filozófusok olvasásával töltötte.

9
 

 Sokkal többet árul el Báthory Zsigmondnak egy több szempontból is izgalmas 
levele, amelyet Helsbergből írt 1599. november 18-án az erdélyi trónt nemrégen 
elfoglaló Báthory Andrásnak. Ebben unokaöccsét az uralkodás buktatóira, a világ 
állhatatlanságára, a tapasztalatlanságából adódó esetleges hibákra figyelmezteti. 
Platón neve itt is felbukkan, jelezve, hogy művei nem véletlenül voltak meg a könyv- 
tárában. A levél legérdekesebb részében András figyelmét arra hívja fel, hogy a he- 
lyes kormányzáshoz pietasra és doctrinára van szüksége. A fejedelem nem hagy 

 
5 HEIDENSTEIN, Reinold: De bello moscovitico commentariorum libri VI. Cracoviae, 1584. magyar 

nyelvű részleteit vö. Báthory István emlékezete. Szerk. NAGY László. Bp. 1994. 120–200., és FAUN- 

TEUS, Arturus: De Christi in terris Ecclesia ….Posnaniae, 1584. című műveiről van szó. 
6 Könyveket nemcsak unokaöccse számára küldött, hanem családtagjainak, így a frissen áttért 

Báthory Miklósnak és Báthory Andrásnak, sőt az erdélyi udvar protestáns humanistáinak, Kova- 

csóczy Farkasnak, Gyulai Pálnak illetve a szászok vezetőinek, Huet Albert nagyszebeni, és Hirschler 

Lukács brassói királybíráknak is. Vö. MIKÓ Árpád: Báthory István király és a reneszánsz művészet 

Erdélyben (1576–1586). = Művészettörténeti Értesítő 1988. 115–116, 128–129. 
7 MIKÓ: i. h. 1988. (6. jegyzet) 119, 126. 
8 Uo. 116. 
9 „…godendo della vita di privato, et ricreando l’animo con lettione de sacri libri, et de scritti 

di piú gravi filosofi.” TOMASI, Giorgio: Delle guerra et rivolgimenti… Venezia, 1621. 161. 
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kétséget a felől, hogy kik bővelkednek ebben a két erényben.
10

 A jezsuita rend 
életében és neveltetésében játszott fontos szerepére – amely eddig sem volt titok – 
saját maga világít tehát rá. Ezen a szálon érdemes elindulni abban a reményben, 
hogy a fejezet elején feltett kérdésre választ kaphassunk. 

Az első szövegünk Báthory István végrendelete, amely hasonlóan fogalmaz, mint 
a trónjáról leköszönt, fejedelemségének búcsút intő Báthory Zsigmond fentebbi 
levele: 

„És most rád térek drága unokaöcsém, Báthory Zsigmond, erdélyi fejedelem, rád 
bízom a Jézus Társaság kolozsvári és gyulafehérvári kollégiumát, amelyeket atyád és 
én alapítottunk lehetőségeinkhez mérten senki jogát nem sértve. Úgy védd és óvd 
ezeket, mint a lelkedet és a hazát, amelynek uralkodója vagy, amelyeknek üdve szá- 
modra mindennél fontosabb legyen. Az ariánusok, különösen a kolozsváriak, gondo- 
lom, el akarják majd pusztítani a kollégiumokat, amiben az összes tanácsúr segíteni 
fogja őket, akik mind egyformán eretnekek, és legyenek bár lutheránusok vagy kál- 
vinisták, fiatalok vagy öregek, nem fognak egyetlen alkalmat sem elszalasztani, hogy 
arcátlanul és hízelegve, de rávessék magukat nemcsak a kollégiumokra, hanem a te 
lelkedre is. Ha férfi vagy, könnyen ellent tudsz állni mindennek az Isten iránti mind 
jobban és jobban kinyilvánított kegyes buzgalom és az emberekkel szemben tanúsí- 
tott állhatatosság révén. Ó bárcsak módom lett volna, ha csak egy kis mértékben is, 
az irántad érzett jóakarat bizonyítékaként, legalább néhány hű katolikus tanácsurat és 
szolgát adni neked, akik támaszul és díszül szolgáltak volna udvarunknak. De olyan idők 
járnak, amikor az erkölcsök megromlanak, és eretnekségek ütik fel fejüket.”11 

Érthető, hogy a végrendeletnek ez a része nem került bele az Erdélybe küldött, 
és ott nyilvánosságra hozott hivatalos változatba. Báthory István élete utolsó nap- 
jaiban nemcsak a trónutódlás miatt aggódott, hanem életművének, a gyöngécske 
erdélyi katolicizmusnak a jövőjéért is; talán nem túlzás azt állítani, hogy ezt tartotta 
élete és uralkodása legfontosabb eredményének, természetesen a Báthory dinasz- 
tia felemelkedése mellett. Személyes elkötelezettsége kortársak előtt is egyértelmű 
volt; de több, eddig kellő figyelemre nem méltatott dokumentum azt is elárulja, 
hogy a szó legszorosabb értelmében vett pietas gyakorlását a mindennapi életben 
is rendkívül szigorúan vette. A kormányzást, ahogy forrásaink beszámolnak erről, 
vérbeli keresztény uralkodóhoz illően, tehernek érezte. 

A királynak ebben a szellemben a nyilvánosság előtt tett gesztusairól az 1580-as 
évek elején Lengyelországban működő pápai nuncius, Alberto Bolognetti érdekes 
feljegyzései tanúskodnak. A nuncius egyik jelentésében egy olyan erénykatalógust 
olvashatunk, amelynek több eleme a szentek vagy szentként tisztelt uralkodók, had- 
vezérek életéről készült legendákban, hagiografikus történetekben is megtalálható. 
Bolognetti igazi miles christianusként

12
 festette le a királyt, aki életében hordozta 

 
10 Vö. EME Cancellaria Transylvaniae, MOL Mikrofilmtár 26516. sz. 343–345. 
11 Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király levelezése I–II. (1556–1586). Közre bocsájtja 

VERESS Endre. Kolozsvár, 1944. II. 302. 
12 A miles christianus alakjának a korújkori uralkodói és katolikus egyházi propagandájában 

betöltött szerepéről bőségesen vö. WANG, Andreas: Der miles christianus im 16–17. Jahrhundert 

und seine mitterälterliche Tradition. Frankfurt am Main, 1975. 
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azt a szentséget, amelyhez hasonlót a magyarországi kortársak Szent Istvánban 
és Lászlóban illetve Hunyadi Jánosban fedeztek fel: 

„Könnyen elérzékenyül és sírva fakad a misén az Úr testének felmutatásakor, talán 
amiatt a sok megpróbáltatás miatt, amelyeket Isten mért ki rá. Vilnából írták a je- 
zsuiták, hogy ugyanez történt a kollégiumban egy Ábrahámról és Melkizedekről szóló 
dialógus hallgatása közben. Amikor hírét vette a békének, így szólt az Úrhoz: a te 
parancsodra hordozom ezt a zászlót ellenségeim közepette… Ugyanabban az idő- 
ben, amikor meghozták a béke hírét éppen misét mondtak a vilnói székesegyházban, 
majd a prédikáció következett: a prédikáció után dialógust és egy kis előadást ren- 
deztek, amelyben megjelent a béke, a háború, a győzelem és ezek szolgái, vagyis a ka- 
tonák, az egyházatyák és a papok. A béke a király zászlaját fogta és térdepelve szemét 
az ég felé fordította Istent híva tanúul, hogy emelje föl azt és vezesse győzelemre az 
ellenség fegyvereivel szemben. A király is letérdelt és összetett kézzel imádkozott, 
miközben szeméből folytak könnyei.”13 

A Báthoryak, az ecsedi, és a somlyói ág éppen úgy, mint a Hunyadiak, igen nagy 
hangsúlyt fektettek arra, hogy a legjelentősebb és legnagyobb létszámú szerzetes- 
renddel, a ferencesekkel jó kapcsolatokat ápoljanak. Ezt bizonyítják a rend javára 
tett alapítványok; a kenyérmezei csata után Báthory István erdélyi vajda két temp- 
lomot is emeltetett Nyírbátorban, a nemzetségi központban. Ez a spiritualizmus 
a jezsuita források tanúsága szerint nem hiányzott a somlyói ág tagjaiból sem. A jö- 
vendő lengyel király is egy olyan szellemi környezetben nevelkedett, amelyet a tö- 
rök elleni harc, a Mária tisztelet és a családi hagyományok rajzoltak ki. Jóllehet 
a század utolsó harmadára a somlyói ág jó része valamelyik protestáns felekezetet 
követte, Szilágysomlyón mindig volt vagy pap, vagy ferences atya; őket az 1560-as 
években a katolikus felekezet ellen hozott végzések ellenére is megvédték.

14
 

A rend már a kezdetektől fogva igen tudatosan nyúlt vissza ehhez a családi tra- 
dícióhoz, amely érthető is volt, hiszen Erdély rekatolizációjával kapcsolatos min- 
den reményük a Báthory családban testesült meg. Olyan patrónusra volt szükségük, 
aki erkölcsileg makulátlan, személyére az eretnekségnek még az árnyéka sem vetül, 
ha már az egész általa kormányzott ország az. A király környezetében igen aktív 
diplomáciai szerepet vállaló jezsuita, Antonio Possevino 1583. évi felvidéki és 
erdélyi körútja során ellátogatott a király szülőhelyére is. A rendfőnöknek írott le- 
velében a következőképpen láttatja a nagy királyt elindító szellemi közeget: 

„Magas hegyektől övezve, a vár fölé emelkedve építtették a király jámbor szülei 
Boldogasszony templomát 1534-ben, amikor Lengyelország jelenlegi királya meg- 
született, szülei számára ajándékként, akiknek istenfélelme fiuk jövendő jámborságát 
 

 
13 Vö. Alberti Bolognetti nuntii apostolici in Polonia epistolae et acta 1581–1582. Coll. a Ludo- 

vico BORATYNSKI. Ed. Edward KUNTZE et Czeslaw NANKE. Cracoviae, 1923–1933. /Monumenta 

Poloniae Vaticana V./ 655, 659. 
14 KRUPPA Tamás: Kísérletek Erdély rekatolizációjára. Tervek az erdélyi püspökség visszaállí- 

tására Báthory István és Zsigmond idejében. = Magyar Egyháztörténelmi Vázlatok 2002. 1–4. sz. 

39–74. 
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és királyi méltóságát is mintegy megjósolta. Mert ők nem egyszerűen templomot 
építtettek és gyermeket nemzettek, hanem őt hozták a világra, aki nem egyszerűen 
templomokat emelt, hanem a katolikus vallást terjesztette Livóniában, Litvániában, 
Lengyelországban és Erdélyben.”15 

A tudós jezsuita szóhasználata a szentek legendáinak nyelvezetét idézi, gondol- 
junk csak a Szent István megszületésével kapcsolatos, a hagiografikus életrajzok 
kliséiből építkező történetre, illetve államalapító királyunk Mária tiszteletére.

16
 

Egy másik, nem kevésbé aktív és fontos szerepet vállaló rendtag, Szántó István le- 
velezése is igen bőséges példatára a rend azon igyekezetének, hogy urukat, aki re- 
ményeik szerint Erdélyt katolikussá teszi, nagy királyaink méltó örökösének ál- 
lítsa be. 

Ez a szándék mutatkozik meg Szántó 1576. október 1-jén írt levelében, amelyben 
Báthory Istvánt köszöntötte lengyel királlyá való választása alkalmából. A szöve- 
get újra közlő Lukács László megállapította, hogy a levél három részből áll, az első, 
leghosszabb része tulajdonképpen egy cicerói mintákat követő oráció – vagy in- 
kább laudáció –, amelyet Szántó a lengyel király köszöntésére írt. Nem véletlen, 
hogy éppen ebben a részben fogalmazta meg a keresztény uralkodóval kapcso- 
latos elvárásokat: 

„Úgy gondolom, hogy egy igaz katolikus uralkodónak négy erényt okvetlenül gya- 
korolnia kell: a jámborságot Isten iránt, az igazságosságot és jóságot az alattvalók 
iránt és végül a vitézséget az ország ellenségeinek legyőzéséhez…..”17 

Példaként nagy királyainkat állítja elé: 

„Ott van az isteni István, első királyunk, aki a sok templom közül a legpompá- 
sabbat Boldog Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya néven emeltette, vagy Szent 
László, Szent Imre, Erdély hercege, Korvin Mátyás, Pannónia királya, Jagelló Ulászló, 
Lengyelország királya, Szent Szaniszló krakkói püspök, Kázmér lengyel király és 
végül az összes többi katolikus császár, király, herceg, fejedelem és főpap.” 18 

 
15 Vö. Monumenta Antiquae Hungariae II. (1580–1586). Ed. Ladislaus LUKÁCS. Romae, 1976. 

526–527. (A továbbiakban: MAH II.) 
16 A hagiografikus hagyomány toposzaival való hasonlóságokra vö. KRUPPA Tamás: Marciare 

verso Constantinopoli. In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint 

tiszteletére. Szeged, 1997. /Adattár 35./ 307–327. 
17 A levél megszületésével kapcsolatban vö. Monumenta Antiquae Hungariae I. (1550–1579). 

Ed. Ladislaus LUKÁCS. Romae, 1969. 562–563, 588, az idézet 565. (A továbbiakban: MAH I.) 
18 „Habuisti praeterea Divum Stephanum, primum regem nostrum qui inter multa templa… 

unum caeteris magnificentibus sub nomine Beatae Mariae Virginis, Patrona Hungariae construxit. 

Habuisti Sanctum Ladislaum regem, Sanctum Emericum, ducem Transilvaniae, Mathiam Corvi- 

num, regem Pannoniae, Vladislaum Iagellonem, regem Poloniae, Sanctum Stanislaum, episcopum 

cracoviensem, Casimirum regem Poloniae, omnes denique totius christianitatis catholicos impera- 

tores, reges, duces, principes et praelatos.” MAH I., i. m. (17. jegyzet) 568. 



332 Kruppa Tamás  

[332] Ksz2010-3-03.doc [M. Könyvsz. 2010/3.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.27. 12:30:00 

Megemlíti azt is, hogy egy Báthory életrajzon dolgozik. A szöveg sajnos nem 
maradt ránk, de Szántó levelei és a fentebb idézett részletből arra lehet következ- 
tetni, hogy ugyanebben a szellemben kívánta megírni; az általa sugallt Báthory kép 
bizonyára nem sokban különbözött a Bolognetti nuncius által lefestett képtől. En- 
nek középpontjában Szent István állt, akit nemzeti szentjeink, Imre, László, nagy 
uralkodóink, mint Zsigmond király, és a Hunyadiak közé, az általuk alkotott nem- 
zeti panteon fő helyére állított oda. Possevino, mint láttuk, Báthory szülőhelyét 
szent helyként írja le, szüleihez angyali üdvözletként érkezett fiúk, Szántó pedig 
Báthory István uralkodását második államalapításként fogta fel.

19
 

A dinasztiával, a családfő, Báthory István példamutató életmódjával kapcsolat- 
ban kibontakozó jezsuita propaganda ugyanakkor érdekesen ötvöződött az ország 
állapotával kapcsolatos helyzetértékeléssel. Ezt a helyzetértékelést a századelő fe- 
rences szerzői, illetőleg Mohács után a protestáns szerzők már elvégezték; nem 
meglepő tehát, ha Szántó ugyanarra a következtetésre jut, azaz minden baj okának 
az erkölcsi romlást, az eretnekséget tartja. Az eretnekség a nyáj pásztoraiban, a pa- 
pok romlott erkölcseiben gyökerezik.

20
 Történelmi példái Júdea, Görögország, Né- 

metország, amelyeknek romlását az írástudók és farizeusok és az egyház gőgje és 
kapzsisága okozta.

21
 De nincs jobb véleménye a magyar egyház képviselőiről sem. 

Kutassy János pécsi püspökkel folytatott vitája, amelyről csak egy rövid feljegy- 
zés maradt ránk, ékesen tanúskodik erről: 

„Felemlített [ti. Szántó] néhány halott püspököt és prelátust, akik közül az egyik 
eltékozolta az egyházi javakat, egy másik utálatos módon ribancokkal adta össze 
magát, egy harmadik pedig minden egyes napot ivással és részegséggel fecsérelt el. 
És mindezek ellenére, mondta, adományokat kaptok, ha viszont nekünk adnak, 
irigykedtek. Főtisztelendősége erre azt válaszolta, hogy legalább a halottakat hagyja 
békében nyugodni.”22 

Ehhez az érzelmektől túlfűtött előadásmódhoz hasonlóan nyilvánít véleményt 
korának viszonyairól bő fél évszázaddal korábban a Karthauzi Névtelen: 

„Ilyen szent atyákat, kik nem pusztitottak, mint az mastaniak, kik gonoszságra 
nem költötték az szentegyház jószágát, mint az mastaniak, kik el nem rekkentötték 
Krisztusnak részét, jószágát, mint az mastaniak, kik sem hasártra, sem torkosságra, 
sem drága ruházatokra nem vesztegették az szent alamizsnát, mint az mastaniak. 
Annak okáért minemő jámborságban és szent életben éltenek az régiek, nyilván vall- 
ja anyaszentegyház. Viszon ellen az mastani országló és egyházbiró fejedelmekkel 
pokol, nem mennyország telik be.”23 

 
19 MAH I., i. m. (17. jegyzet) 393. 
20 Vö. MAH I., i. m. (17. jegyzet) 726. 
21 Uo. 
22 Vö. Monumenta Antiquae Hungariae. III. (1587–1592). Ed. Ladislaus LUKÁCS S. I. Romae, 

1981. 389–390. 
23 A Néma Barát megszólal. Vál. MADAS Edit. Bp. 1985. 391–392. (A továbbiakban: Néma 

Barát) Hasonlóan érvel az a jezsuitákhoz közel álló, a teatinusok rendjébe belépő Verancsics 

Faustus neve alatt, valójában Sebastiano Lambero Fornari által a pápa elé terjesztett emlékirat is, 
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Szántó irodalmi tevékenysége
24

 nemcsak rendtársaihoz, hanem a többi magyar- 
országi katolikus szerzőhöz viszonyítva is óriási, munkáinak jó része azonban nem 
maradt ránk, levelezésének egy tekintélyes hányada viszont igen, amelyeknek er- 
kölcsi alapról kiinduló kritikus hangvétele sajátos és emocionálisan túlfűtött pat- 
riotizmussal párosul. Erről árulkodik 1574. július 15-én Mercurian rendfőnöknek 
írott levele, amelyben a Báthory Istvánnak nyújtandó jezsuita segítség szükséges- 
ségét fejtegeti. Annak igazolására, hogy mennyire sürgető a segítség, lefesti Ma- 
gyarország kétségbeejtő helyzetét, miközben megfogalmazza a propugnaculum 
Christianitatis toposzát: 

„Mert kérdem én, ki tartja annyi év óta távol, hogy föl ne prédálja, a törököt Né- 
metországtól? Magyarország. Ki oltalmazza Morvaországot a barbár betörésektől? 
Magyarország. Ki tartja távol a hitetleneket a cseh és sziléziai határoktól? Magyaror- 
szág. Ki hárítja el a kegyetlen szaracénok dühét és fegyvereit Stájerország, Karintia 
és Illiria határaitól? Magyarország. És végül, ki zárja el a kereszténység közös ellen- 
sége elöl Ausztria kapuját? Egyedül Magyarország.”25 

A toposz túlságosan is ismert ahhoz, hogy Szántó leveleiben való megjelené- 
séből messzemenő következtetéseket vonjunk le. Az már árulkodóbb, hogy 1605- 
ben az Áldimitrijel kapcsolatos orosz trónváltozás reményeket ébresztett benne, 
nem annyira a pravoszlávok megtérítése miatt, hanem azért, mert fel akarta ku- 
tatni Magna Hungariát a magyarok őshazáját. Szántó az őshazáról minden bizony- 
nyal a Julianus barát útjáról készült és a vatikáni könyvtárban őrzött Riccardo-féle 
jelentésből értesült, mert az bizonyosan járt a kezében, amikor Báthory István szá- 
mára egy magyar–lengyel múltat feldolgozó történeti munkához keresett anyagot 
a vatikáni levéltárban.

26
 

Szántónak a magyar kollégium ügyében a pápa előtt tartott orációjában egy má- 
sik gondolat is megfogalmazódik, amelyik a magyar nép választottságát hangsú- 
lyozza a többi nemzettel szemben: 

                                                                                                                                  
amely közvetlenül a Bocskai felkelés után íródott. Vö. VERANCSICS Faustus: Machinae novae és 

más művei. Vál. S. VARGA Katalin. Bp. 1985. 332; TUSOR Péter: Verancsics Faustus emlékirata? 

Nunciaturai tervezetek a trienti katolicizmus hazai bevezetésére. = Tanulmányok Péter Katalin 

70. születésnapjára (elektronikus dokumentum). Szerk. ERDÉLYI Gabriella, TUSOR Péter. Bp. 

2007. 443–453. 
24 TÍMÁR Kálmán: Szántó Arator István irodalmi tervei. = Irodalomtörténeti Közlemények 

1930. 34–42, 161–174. 
25 „Nam quis quaeso, Germaniam, ne a Turca depopularetur, tot annorum spacio defendit? 

Hungaria. Quis Moraviam a barbarorum incursibus tutatus est? Hungaria. Quis prohibuit infideles 

in Bohemiae et Silesiae fines appropinquare? Hungaria. Quis arma et furorem crudelissimorum 

Sarracenorum a Styria, Carintia et tota Iliria avertit? Hungaria. Quis denique communi inimico 

christianorum aditum in Austriam interclusit? Sola Hungaria.” MAH I., i. m. (17. jegyzet) 428. 
26 Szántó kivonatos levelét vö. Jezsuita Okmánytár I/1–2, Erdélyt és Magyarországot érintő 

iratok. Sajtó alá rendezte BALÁZS Mihály, KRUPPA Tamás, LÁZÁR István Dávid, LUKÁCS László. 

Szeged, 1995. 544–545. (A továbbiakban: JO I.) A Riccardo féle jelentésről vö. MAH I., i. m. 

(17. jegyzet) 627. 
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„Senki a népek közül nem jött Isten és szentjei iránt akkora áhítattal, olyan aláza- 
tosan és kegyes fogadalommal eltelve Rómába, mint a magyarok mezítlábas zarán- 
dokserege… mind a kegyességben, mind az áhítatban felülmúlja a többi népet. Csak- 
is nekik mutatják meg az év bármely napján, amint az régi szokás, a szent képmást. 
Csakis számunkra engedélyezik (azon a napon, amikor a szentatya a népet az emel- 
vényről meg szokta áldani), hogy a templom lépcsőin tartózkodjanak… Mert ha valaki 
szorgalmasan forgatja a magyar krónikákat, világossá válik számára, hogy Pannónia 
királyai közül sem eretneket, sem szakadárt, sem egyház felforgatót nem lehet találni: 
hanem ellenkezőleg, mindegyik a pápa biztos támasza, a legbuzgóbb eretneküldöző 
és végül a török örök és esküdt ellensége volt. Magyarország volt a tatárokkal és tö- 
rökökkel szemben mindig az egész kereszténység védőbástyája.”27 

A kollégium ügyében tartott beszédének elején megindokolta föllépésének sze- 
mélyes indítékait. Jóllehet elsősorban az eretnekek elleni harcot említi, rögtön hoz- 
záteszi, hogy a haza iránti szeretet a legfontosabb kötelesség: 

„A lelkemben égő vágytól feltüzelve Isten dicsőségének és a katolikus hitnek az 
eretnekektől való megvédésére siettem magyarjaim javát és üdvét is minden módon 
keresve. Végezetül hazám iránti szeretettől ösztönözve, (amely egyetlen ember szá- 
mára sem lehet drágább ebben a halandó életben) és amely a természet jogán is meg- 
követelte tőlem ezt a szolgálatot, segítségére siettem, hogy hasznára lehessek, mivel 
ezekben a nehéz időkben (amikor a török pusztítja, az eretnekek gyötrik, barátai elhagy- 
ták, szomszédjai elfordultak tőle és szinte minden emberi segítségtől megfosztották) 
ki akartam mutatni azt a hálát és szeretetet, amelyet addig is éreztem iránta.”28 

Amit a magyar nép különleges pietasáról, kiválasztottságáról, a haza iránti sze- 
retetről, szent királyaink tiszteletéről a fennálló viszonyokat haragosan ostorozva 
mond Szántó, retorikájában leginkább a patriotizmusnak ahhoz a fajtájához hasonlít, 
amelyet a 16. század elején fogalmazott meg a magyar nyelvű irodalmiság meg- 
teremtésében elévülhetetlen érdemeket szerzett egyházi középrétegünk.

29
 Nem ta- 

gadható, hogy Szántó leveleiben tetten érhetjük a humanista műveltség nyomait, 
amelyeket a jezsuita rend iskoláiban szerezhetett. Az a militáns és értetlen türel- 
metlenség saját felekezete képviselőivel szemben, amely szavaiban, de ha erdélyi 
és különösen váradi működését nézzük, tetteiben is megmutatkozott, azonban ki- 
zárja, hogy a humanista erudícióban keressük műveltségének mélyrétegeit. Indít- 
tatásait egészen máshonnan szerezte, amelyekről saját maga vallott a rend elöljá- 
róinak kérdéseire adott válaszaiban. Ezek szerint Devecserben született és Pápa 
városában kezdett el tanulni,

30
 majd a nyitrai egyházmegyébe került. Pontosan nem 

nevezte meg továbbtanulásának színhelyeit, csak annyit árul el, hogy gyerekkora 
óta folytonosan tanult. Egy másik alkalommal azt állította, hogy a Társaságba való 
belépése előtt Magyarországon, Lengyelországban és Németországban tanult.

31
 

 

 
27 Vö. Mercurian rendfőnökhöz írott levele. MAH I., i. m. (17. jegyzet) 713–714, 721. 
28 Uo. 701. 
29 TARNAI Andor: A magyar nyelvet írni kezdik. Bp. 1984. 84–87, 98–100. 
30 MAH I., i. m. (17. jegyzet) 183–184. 
31 Uo. 288. 
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A studia litteraria, amelyet a kérdésekre adott válaszaiban említ, egyetemi tanul- 
mányokat jelent, 1560-ban a rendbe való belépése idején ugyanis már 21 éves. 
A rendbe való belépés gondolata Rómában, a Collegium Germanicumban érett meg 
benne,

32
 ahová Bornemisza Péter nyitrai püspök jóvoltából érkezett. Innen újra 

a nyitrai egyházmegyébe került, amely az esztergomi káptalan mellett a katolikus 
egyház és szellemiség egyik utolsó védőbástyája volt. (Pozsony és Nagyszombat, 
tehát két nem túl messze fekvő város a török és a protestánsok elől menekülő 
szerzetesek és apácák központjává vált, akik kódexeiket is magukkal vitték. Így 
került Nagyszombatba az Érdy-kódex is).

33
 A nyitrai egyházmegye erős lokális 

hagyományokkal rendelkezett, saját helyi szentjei is voltak, így Szent Szórád és 
Benedek, akik a magyar szenteket népszerűsítő, 1512-ben Velencében megjelent 
reprezentatív kiadványban, a később részletesen is tárgyalandó Legendében is he- 
lyet kaptak.

34
 Szántó külföldi tanulmányait tehát Bornemisza püspök és talán a nyit- 

rai káptalan tették lehetővé. Ennyi állapítható meg a rendelkezésünkre álló adatok 
alapján. Tény, hogy művelt ember volt, aki élete első 21 évében olyan helyeken 
tanult, amelyek a késő középkori magyarországi egyházi műveltség hagyományos 
központjai voltak, így a ferences rend obszerváns ágának dunántúli (Pápa), illetve 
a világi egyház török háborúkat és a reformáció viharait túlélt felvidéki (Nyitra, 
Nagyszombat) központjai, illetve a magyarországi peregrináció egyik késő közép- 
kori egyetemi központja (Krakkó). Korszerű humanista műveltséghez Krakkó mel- 
lett a rend iskoláiban jutott.

35
 

Szántó társával, Báthory Zsigmond nevelőjével, Leleszi Jánossal kapcsolatban 
még kevesebbet tudunk. Ahhoz, hogy 1581-től kezdve állandóan betegségekkel 
és idegkimerültséggel küzdve a rend szinte egyedüli képviselőjeként ellent tudjon 
állni a személyét ért támadásoknak, majd István halála után végképp magára ma- 
radva meg tudja katolikusnak tartani Zsigmondot, Szántóhoz hasonlóan fanatikus 
hivatástudattal kellett rendelkeznie.

36
 Ez a fajta izzó elhivatottság-tudat benne éppen 

úgy lobogott, mint Szántóban, amit nemcsak a „végeredmény”, a bigottan katoli- 
kus Báthory Zsigmond, hanem az is bizonyít, hogy amikor az erdélyi misszió el- 
indítása kézzel fogható közelségbe került, Leleszi nem bírván tovább, először elöl- 
járója háta mögött levelet küldött a lengyel királyhoz és testvéréhez Kristófhoz, 
majd a kedvező választ megkapva, megsértve a legalapvetőbb rendi szabályt az en- 
gedelmességet, egri missziójából Erdélybe szökött.

37
 Mercurian rendfőnök ‘mirus 

 
32 Uo. 184 és uo. 4. jegyzet. 
33 Néma Barát, i. m. (23. jegyzet) 545. 
34 Legende sanctorum regni Hungariae in Lombardica non contente. Venetiis, 1512. A két szent 

kultuszát a 17. század második felében a jezsuiták karolják fel. SÓLYMOS Szilveszter: Szent Zoerard 

(Szórád) és Benedek remeték élete és kultusza Magyarországon. Bp. 1996. 20, 39–46. 
35 Ennek bizonyítékai többek közt a Bonfinire és Aeneas Silvius Piccolomini munkáira történő 

hivatkozásai. MAH I., i. m. (17. jegyzet) 663, 716. 
36 Erről vö. Udvari kultúra, i. m. (3. jegyzet) 145, 147–149.  
37 MAH I., i. m. (17. jegyzet) 603, 606, 609. 
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homo’-nak nevezi, mivel Erdélybe mert menni.
38

 Feltételezésünket, mint Szántó 
esetében, alátámasztani látszik az a kevés adat is, amit iskoláiról tudhatunk meg.

39
 

 Leleszi a nagyváradi püspökséghez tartozó Beregszászon
40

 született 1546-ban 
vagy 1548-ban,

41
 hét éves korától tanult, de rendszertelenül. A rendbe való belé- 

pése előtt középfokú tanulmányokat végzett egy közelebbről meg nem határozott 
helyen.

42
 Később a rend nagyszombati iskolájában tanult.

43
 Nagyszombatba az is- 

kola utolsó napjaiban, 1566 októberében került. Leleszi mind származását, mind 
iskoláit tekintve (ferences obszervancia helyi központja) olyan társadalmi-szelle- 
mi közegbe születik bele, ahonnan az 1514-es Dózsa-féle parasztháború ferences 
szellemi vezetői is származtak. Leleszi és Szántó tehát a mezővárosi parasztpol- 
gárságból származtak, amelyről a szakirodalom azt állapította meg, hogy a legfo- 
gékonyabb volt arra a szociális érzékenységet is magával görgető „nacionalizmus- 
ra”, amelyet radikális társadalomkritikaként a kolostorok egyetemet megjárt, művelt 
írástudói az anyanyelvi irodalom megteremtésének programjával egy időben fo- 
galmaztak meg.

44
 Ez a fajta patriotizmus, amely Szűcs Jenő és Tarnai Andor ku- 

tatásai szerint eltért attól a rendi-nemesi nacionalizmustól, amelynek az alapelemei 
a hun-szittya öntudat és az idegengyűlölet voltak, munkál tehát az Erdélyben meg- 
telepedő rend tagjaiban. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy Szántó egyáltalán 
nem volt mentes az idegengyűlölettől; köztudomású, hogy nemcsak a németeket, 
hanem a lengyeleket is szívből utálta, és ennek minden fórumon hangot is adott. 
Az sem számított, hogy emiatt többször bajba is került.

45
 

A fentebb mondottak jelentőségét azonban a legjobban akkor tudjuk érzékel- 
tetni, ha azt lefordítjuk a jezsuita nevelés nyelvére. Ez a nyelvezet kísértetiesen 
hasonló szavakat, kifejezéseket használt, mint a késő középkori kolostori kultúra. 
Amikor Szántó a régi, elsüllyedt, boldog és a nemzetek által megbecsült Magyar- 

 
38 Uo. 883. 
39 Lelesziről eddig nem készült életrajz, Szántóról vö. FRAKNÓI Vilmos: Egy magyar jezsuita 

a XVI. században. = Katolikus Szemle 1887. 385–433, Szántó (Arator) István S. J. Confutatio 

Alcorani. Kiad. LÁZÁR István Dávid. Szeged, 1990. 8–10; SZITTYAI Dénes: Szántó (Arator) István 

SJ (1540–1612) élete és munkássága. = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (6.) 1994. 3–4. sz. 5– 

35; SZILÁGYI Csaba: Szántó Arator István mint a Missio Transylvanica szervezője. = A magyar 

jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferen- 

ciák). Szerk. SZILÁGYI Csaba. Piliscsaba, 2006. 131–141; Uő.: Szántó (Arator) István erdélyi és 

partiumi működése (1580–1588). = Történelmi Szemle (44.) 2002. 255–292. 
40 MAH I., i. m. (17. jegyzet) 295. 
41 Az egyik 1576-os adatunk 30 és fél évesnek mondja, a másik 1572-es 24 évesnek. MAH I., i. m. 

(17. jegyzet) 405, 608. 
42 MAH I., i. m. (17. jegyzet) 296, 608. 
43 Uo. 295. Az 1572-es bejegyzés minden kommentár nélkül neve után Debrecen városát említi. 

Nem világos, hogy milyen vonatkozásban szerepel a kálvinista központ neve, elöljárói kérdésére 

válaszolva ugyanis nem említi a város nevét. MAH I., i. m. (17. jegyzet) 405. 
44 SZŰCS Jenő: Nemzet és történelem. Bp. 1984. 569–581. 
45 Erről legutóbb röviden BITSKEY István: Hungariából Rómába. A római Collegium Germanicum 

Hungaricum és a magyarországi barokk művelődés. Bp. 1996. 48–49. 
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országról ír leveleiben, amikor kortársait ostorozza, akár katolikusok, akár eretne- 
kek, mintha Temesvári Pelbárt, Laskai Osvát, a Karthauzi Névtelen szájával szólna. 
Mondanivalójával könnyű volt azonosulni, mert egyszerű, szívből jövő, könnyen 
megérthető és elsajátítható; Szántó arról beszél, hogy Magyarországot szentjeinek 
sokasága miatt különleges hely illeti meg a keresztény nemzetek közösségében. 
Egyszerre propugnaculum, antemurale és szentségtartó, amelyből mint gyerme- 
két tápláló anyából árad az éltető erő, a szentség, amely óvja és védi az Antikrisz- 
tus, a pogányok és az eretnekek csapásaitól az egész kereszténységet. Nem alá- 
valóbb tehát, hanem éppen fordítva, előbbre való, mint a többi nemzet. 

Szántó szavai és Leleszi nevelési elvei minden kétséget kizáróan ezt a szelle- 
met idézték meg a század végén, amikor a két magyar jezsuita erős nemzeti büsz- 
keségtől indíttatva próbálta igazolni az idegenekkel, németekkel, lengyelekkel, ola- 
szokkal szemben, hogy a magyarságot szentjei miatt különleges hely illeti meg 
a népek közösségében. Szántó szemében eltéphetetlen szálakkal kötődött a Báthory 
dinasztia és neveltjük, Báthory Zsigmond az ősök vére által megöntözött, csontjaik 
által megszentelt földhöz, a minden oldalról fenyegetett hazához, a propugnaculum- 
hoz. Az a pantheon, amelyet a tudós jezsuita bemutat, a darabokra szakadt ország- 
ban az összetartozás tudatát erősítette, mivel az a szent tér, amelyben István, László, 
a Hunyadiak és a Báthory ősök éltek, a magyar királysággal, a hazával azonos.

46
 

Szent Istvánt és Lászlót, Hunyadi Jánost és Mátyást, és a Báthoryakat tehát nem 
vérségi kapcsolat, hanem a keresztény erényekben bővelkedő tökéletes élet, a vir- 
tus és a pietas fűzi egymáshoz. A Báthoryakban Szántó ennek a belső, lelki rokon- 
ságnak a folytatását látja, akikben mindaz az érdem megtestesül, amelyet a magyar 
királyok, a magyar szentek és a magyar nép, egyáltalán nem a legutolsókként, a ke- 
resztény nemzetek közösségében felhalmoztak. 

Ugyanezek az uralkodói erények testesültek meg a Báthoryak nemzetségi ere- 
detmondájában is, amely talán a 15. század folyamán fogalmazódott meg, és a fogas 
családi címer geneológiai magyarázatából táplálkozott, de nem előzmények nélkül, 
gondoljunk csak Bátor Oposnak a krónikák által megörökített alakjára, akinek tet- 
teiről minden bizonnyal ének is született.

47
 Erről azonban a puszta tényen kívül 

semmit nem tudunk, éppen ezért célszerűbb kézzelfogható adatokból kiindulni. 
A legendás sárkányölő, nemzetségalapító Vid története a Báthory család 14–15. 
századi lassú felemelkedésének nyomát őrzi. Okleveles adatok alapján tudjuk, hogy 
az ecsedi várat a Báthoryak Károly Róbert idején, annak engedélyével építették és 

 
46 Nem modern értelemben vett nacionalizmusról van szó, amint arra Szűcs Jenő is figyelmeztet 

a törökellenes harc ideológiája kapcsán: „…a török elleni küzdelmek már azért sem válhattak 

a »nemzeti« érzés és érvelés forrásává, mert történetesen a törökellenes propaganda csaknem kizá- 

rólag a keresztény argumentáció szólamaival folyt még a 16–17. században is. A török nem a »nem- 

zet«, hanem a kereszténység, a »keresztény szabadság« ellensége volt. Ez ekkor még súlyosabb 

argumentum volt, mint a »nemzet ellensége.” SZŰCS: i. m. (44. jegyzet) 96. 
47 DEMÉNY István Pál: Hősi epika. Bp. 2002. 175–176, 182–183, 186, 212. 
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a királynak tett szolgálatokra való utalásul a Hűséges nevet adták neki.
48

 A legenda 
a birtokszerzéssel lehet kapcsolatban, mint ahogy a Gut-Keled nemzetségből szár- 
mazó család a Báthory nevet is az általuk megszerzett Bátor mezővárosáról kapta. 
A címer eredetileg zászlót ábrázolt, amelyet a 15. századtól kezdve kezdtek farkas 
illetve sárkányfogként értelmezni. Ennek egyik bizonyítéka Báthory Miklós váci 
püspök címerfaragványa a farkába harapó sárkánnyal. 

Sárkányölő Vid története tehát összefüggésben van a Sárkány-rend megalapítá- 
sával. A Zsigmond-korszakban különösen intenzív volt Szent György hazai kultu- 
sza, amire az 1408-ban alapított lovagrend címere, a sárkány éppen úgy utal, mint 
a rend elnevezése. A Báthoryak ekkor kerülnek véglegesen az arisztokraták soraiba, 
Báthory Istvánt ugyanis ekkor veszik fel a rendbe, nem sokkal ezután pedig meg- 
kapja az országbírói tisztséget. A sárkányfog, illetve a benne kifejeződő lovagesz- 
mény, amelynek a török elleni harc szerves része volt, igen alkalmasnak bizonyult 
a család trónnal kapcsolatos jogigényének igazolásához is. 

A családi eredetmondáról a legtöbbet Bethlen Farkastól tudunk meg: 

„Ez a Báthoryak családja (akikről Báthory városa nevét kapta), mindig a vitézség 
példáját mutatta Magyarország királyai mellett, de különösen, mikor Jeruzsálemi 
András, Magyarország királya a szent föld felszabadításáért viselt háborút. Érdemeiért 
ez a király a Bolinak nevezett birtokot adta nekik Magyarországon s ezt a dolog örök 
emlékezetére a Thábor hegyen írott okmánnyal erősítette meg… Várnánál is Báthory 
István, Ulászló, Magyarország királya mellett állva nem kis bátorságnak adta tanú- 
jelét, mikor a heves csata legválságosabb percében a neki átadott királyi zászlót tartva, 
Istenért és a haza szabadságáért bátran harcolva esett el.”49 

A Bethlen Farkas által említett oklevél még a 16. században is megvolt, amelyet 
a család különös kegyelettel, ereklyeként őrzött. Ezt bizonyítja Antonio Possevino 
említett 1583-as magyarországi útjáról készült beszámolója. A Bethlen Farkas által 
említett oklevél tartalmáról ugyan nem mond semmi közelebbit, de a fentebbi ada- 
tok fényében egészen bizonyos, hogy ugyanarról az oklevélről van szó: 

„Innen Váradra mentem, egyrészt azért, hogy a Magyarországon még hátralévő uta- 
mat a lehető leggyorsabban megtegyem, másrészt, hogy annak az oklevélnek a példá- 
nyát, amelyet András király állíttatott ki Jeruzsálemben a Kálvária hegyen, magamhoz 
vegyem. Ezt ugyanis Báthory István őméltósága őrizte Kolozsvár és Várad között 
lévő várában, aki miután megkapta Őfelségének ez ügyben írott levelét, a kért iratot 
átadta nekem.”50 

 
48 MÁLYUSZ Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Bp. 1984. 64–65. (A továbbiak- 

ban: MÁLYUSZ). 
49 Báthory István emlékezete. Szerk. NAGY László. Bp. 1994. 81–82. 
50 „Inde Varadinum ibo ut reliquum per Ungariam iter diligentissime absolvam et litterarum illa- 

rum exemplum quae ab Andrea hyerosolymitano rege in monte Calvariae scriptae sunt, in itinere 

accipiam. Exemplum enim ea in arce est quae inter Claudiopolim et Varadinum spectat ad Illustris- 

simum Dominum Stephanum Batoreum qui hunc excurrit, ut Regiae Maiestatis ea de re litteras 

acciperet mihique sua fidenter animi sensa exponeret.” MAH II., i. m. (15. jegyzet) 411. 
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A keresztes háborúkban történő részvétel emlékét megőrizte a Báthory család- 
nak egy egész művet szentelő Giorgio Tomasi, egykori fejedelmi titkár is: 

„…fenséges emlékműveket emeltettek a régi dicsőség emlékezetére, amelyek nem- 
csak a kereszténységnek a Szentföld visszafoglalására tett közös erőfeszítésének, hanem 
a Báthoryak rendkívüli vitézségének emlékét is őrizték, akik amellett, hogy előkelő 
tisztségeket viseltek, a magyar királyok zászlaját is hordozták.”51 

Ezek az adatok kézzelfoghatóvá közelségbe hozzák sárkányölő Vid már említett 
történetének egyik valószínű forrását. A Báthoryak sárkányölő Szent Györgyhöz 
kötődő lovagi kultuszának gyökerei ezek szerint legalább II. András keresztes had- 
járatának idejére nyúlnak vissza, amikor a család még Gut–Keled nevet viselte. Má- 
tyás idején a család nyíri majd ecsedinek nevezett ágába tartozó Báthory István 
erdélyi vajda Kenyérmezőnél világraszóló győzelmet aratott a törökön. Sikerei nem- 
csak a család hírnevét öregbítették, hanem hozzájárultak a Báthory eredetmítosz 
alakításához. A kenyérmezei győztes Nyírbátorban két fogadalmi templomot is 
emeltetett az általa támogatott ferencesek számára. Az egyiket mint említettük, 
Szent György, a másikat pedig Boldogasszony tiszteletére szentelték föl. A temp- 
lomok falaira a töröktől elvett fegyvereket akasztották, örök emlékezetül a nagy- 
szerű diadalra. A család törökverő hírnevét ecsedi Báthory István alapozta tehát 
meg, amelyről Bonfini nyomán Temesvári István deák szerzett krónikás éneket. 
A kenyérmezei hős mély vallásosságáról nemcsak a templomépítések, nemcsak 
a loretói kápolnában 1489-ben elhelyezett fogadalmi ajándéka, az ezüst Mária szo- 
bor árulkodik, hanem egy korabeli forrás, Tubero krónikája is megemlékezik: 

„… mélyen vallásos, a Szentszék és a keresztény hit ügyeiben mindig a legna- 
gyobb szolgálatokat tette…”52 

A somlyói ágból csak a későbbi lengyel királyt emelem ki, akinek törökellenes 
harcairól ugyan nem maradtak ránk emlékek, csak a Habsburgok ellen vívottakról, 
mégis vitathatatlan, hogy a 60-as és 70-es években harci erényei miatt országszerte 
ismert és elismert személy volt, aki egy ideig a váradi főkapitányság nehéz tisz- 
tét is viselte.

53
 

 
51 „…si veggono eretti monumenti augustissimi, et memorie molto antiche, quali sono pari- 

menti indici d’opra fatta dalla Republica Christiana, nel riacquisto comune di Terrasanta, dove 

portorono i Battori le prime cariche, et insegne de’Ré d’Ungaria, facendosi prodezze ammirande.” 

TOMASI, Giorgio: La Batorea. Conegliano, 1609. 4. 
52 Idézi NEUMANN Tibor: Bátori István politikai szerepe II. Ulászló uralkodása alatt (1490–1493). = 

Szabolcs-Szatmár-beregi Szemle (43.) 2009. 84. A tanulmányra Pálffy Géza hívta fel a figyelmemet. 
53 Említésre méltó, hogy ecsedi Báthory István sohasem házasodott meg, ezért is kapta a nőtlen 

jelzőt, amelyet Tubero a következőképpen okol meg: „…bátor katona, a király az ő vezérletével 

szokta legyőzni a törököt, ráadásul gazdag, soha sem volt felesége, sem gyermekei, még a házasélet 

iránti vágy sem tartja rabságában, mintha csak a török elleni háború lázában égne.” Uo. Somlyói 

Báthory István, a lengyel király lelkialkatát tekintve tehát igen hasonlított másik ágból származó 

nagyhírű elődjéhez; ismeretes, hogy házasságára Jagelló Annával, amely nem volt boldog, sőt 

mondhatjuk, hogy csak papíron létezett, kizárólag politikai okokból került sor. 
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A felsorolásból azonban nem maradhat ki a család legidősebb és méltatlanul 
elfeledett tagja, Báthory Kristóf; forrásaink igen kevés figyelmet szentelnek sze- 
mélyének. Ennek valószínűleg az oka, hogy Báthory Kristóf levelezése nem ma- 
radt ránk, szinte nyomtalanul megsemmisült. Később is igen mostohán bánt vele 
mind a történettudomány, mind az irodalomtörténet írás; valóban nehéz lehetett 
nagyhírű öccse árnyékában élni, ezért aztán az utókor számára sem ígérkezett hálás 
feladatnak az Erdélyben maradt idősebbik testvér életrajzának megírása. Erre most 
én sem vállalkozom, csupán arra, hogy megtegyem az első lépést, az erdélyi tör- 
ténelmi panteon – csak közhelyeket tudok mondani –, méltatlanul elfeledett alak- 
jának megfelelő helyre állításához. Kristóf ugyanis jelentős államférfijaink közé 
sorolható. Ennek megállapításához nincs szükség különösebb kutatásokra, elég, ha 
a levéltári forrásokat, az okmánytárakat kicsit alaposabban átforgatjuk és elgon- 
dolkozunk az ott találtakon. Forrásaink kivétel nélkül csak jót mondanak róla, mint 
vajdáról, aki arra törekedett, hogy az érdekellentétek ne fajuljanak összetűzésig, 
és mindent megtett annak érdekében, hogy béke honoljon az udvarban és az ország- 
ban. Báthory Zsigmond katasztrófához vezető politikája végeredményének fényé- 
ben persze könnyű volt apjának uralmára aranykorként tekinteni. Ezt tette a kál- 
vinista Bethlen Farkas, aki több helyen, és igen szépen, emlékezett meg Báthory 
István erényekben bővelkedő bátyjáról: 

„Báthory Kristófot okossága, állhatatossága, igazságossága és kegyessége már 
gyermekkora óta ajánlotta nekik, az ország karai és rendjei egyhangú egyetértéssel őt 
Erdély vajdájának megválasztották… Miután Báthory István Lengyelország trónjára 
került, testvére, Báthory Kristóf nem annyira hivatali tisztségekkel és származásának 
méltóságával, mint inkább bölcsessége miatt nagyhírű hős, mivel egészen addig a vá- 
radi körzetet nagy igazságossággal, bátorsággal és állhatatossággal töltötte be. Báthory 
Kristóf az ország gyeplőit – úgy, ahogyan előadtuk – mindenki legnagyobb dicséretére 
és megelégedésére több mint öt évig irányította… Mikor megtudta, hogy eljött az 
utolsó napja, magához hívatván az igen szomorkodó tanácsosokat, először a trónra 
támaszkodva sokáig nézte külön-külön mindegyiket, azután hulló könnyekkel, szinte 
már mozdulatlan, vértelen arccal54 abban a korban Erdély vajdájává tett egyetlen fiát 
odaadóan az ő hűségükbe ajánlotta, és kebléről őt a nagy tudású és igen komoly Le- 
leszi János atyának, mintegy második apjának kezébe adta, hogy jámborságban ne- 
velje és oktassa a szép tudományokra, előbb ezt a néhány szót intézve fiához: »Kicsi 
vagy, fiam, de olyan helyre állítva, ahol erényekben nagynak kell lenned, ezért emlé- 
kezz őseidre, akiktől származol, kövesd az ősök nyomdokait, hogy elérd a tökéletes- 
séget és a dicsőséget. Én atyád voltam, aki gondoskodott arról, hogy az összes erény 
mintáját rád hagyja, van nagybátyád, Lengyelország királya, a védelmeződ, tanuld 
meg tőle az erényt, a kegyességet és a viselt dolgok dicsőségét, akinek a gyámságába 
egészen átadlak és rábízlak. Nekem ugyanis meg kell halnom, neked pedig uralkodnod 
kell. Ezért tőlem, fiam, fogadd ezt a végső [tanácsot], gondoskodj arról, és szorgo- 
san ügyelj arra, hogy téged nem az ország, nem a hatalom, hanem erényeid és viselt 
dolgaid tesznek fejedelemmé.« 

 
54 Szamosközy maximo ac fatali sanguinis fluxu jelölte meg Báthory Kristóf halálának az okát. 

Szamosközy IV., i. m. (1. jegyzet) 14. 
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Majd egykorú forrást idézve a következő, gyászfeliratnak is beillő szavakkal 
folytatja: 

„Róla az Erdélyi Évkönyvek a következőket mondják, melyeket jónak láttuk itt 
egészében megismételni. »Amint egész életét a lehető legkötelességtudóbban élte le, 
azonképpen főleg miután a legmagasabb méltóságra emelték, a tartományt annyi üdvös 
tanáccsal és intézkedéssel formálta, s mindenkinek a lelkét jótéteményekkel, nyájas- 
sággal, bőkezűséggel megnyerte magának, hogy a haza atyjaként, az ország megújí- 
tójaként ugyanolyan ragaszkodással tisztelte mindenki, mert a kedvességet hasonló 
szigorúsággal tudta fűszerezni, és megtanulta, hogy a bölcsességet, az elme termé- 
szetes ügyességét az ország és az övéi jólétére használja fel. Erényeivel, ha a sors 
hosszabb élettel kedvezett volna neki, nem kétséges, hogy fejedelemsége alatt a mások 
mesterkedései miatt megrendült Erdélyt kora törvényekben és a legjobb intézmé- 
nyekben virágzónak látta volna. Mert ifjúságának első éveitől kezdve, mindig éjsza- 
kai tanulással, magába szívta a szabad tudományokban való jártasságot, lelkét bőven 
megtöltötte bölcsességgel, később, az érettebb kor beköszöntével Itáliában, Francia- 
ország, Spanyolország, Németországban, Angliában eszét annyira kiművelte, hogy 
hazájába visszatérve, ha a veleszületett méltóság és a lelki adottságok hiányoztak volna 
is nála, csupán bölcsessége és tudós hírének következtében méltónak tartották volna az 
uralkodásra és a hatalom ilyen magas csúcsára. A többi erény között, amelyekkel Bá- 
thory Kristóf a maga számára a legfényesebb nevet szerezte, az is különösen dicséretes, 
hogy a büntetésekhez, megtorláshoz távolról sem feldühödve, a legsúlyosabb sérté- 
sekkel folyamodott, és ezért a nemesség közül senkit sem idegenített el magától, mivel 
mindig megfontolta, hogy a fejedelem leghűségesebb oltalma a feddhetetlenség, hogy 
nincs sértőbb dolog a fejedelem számára, mint természetének mogorvasága, mihelyt 
a legfőbb hatalomra felér, és életét annyira feddhetetlenül töltötte el, hogy méltán lehet 
róla elmondani, amit állítólag Antonius Piusról55 mondtak, nevezetesen, hogy szinte 
ő volt az egyetlen uralkodó, aki a polgárok és az ellenség lemészárlása nélkül élt.«56 

Azon kevés oklevél, amely ránk maradt tőle, semmi rendkívüliről nem árulko- 
dik; megszokott keretek között irányította a rábízott földet és népét. Ebben termé- 
szetesen közrejátszott, hogy minden fontos kérdésben ki kellett kérnie öccse véle- 
ményét, a nyomtatványok szerzői pedig, legalábbis amelyekben felbukkan alakja, 
fiának, Zsigmondnak ajánlották műveiket, tehát nem állítható, hogy túlságosan ob- 
jektívek lennének; érdemes azonban elgondolkodni azon, hogy a halála után Erdély 
kormányzására felállított grémiumot, amely tele volt kipróbált diplomatákkal, miért 
érte olyan sok dühödt és elkeseredett támadás az erdélyiek részéről?

57
 Nem arról 

van-e szó, hogy a kormányzás írott és íratlan szabályai már nem működtek olyan 

 
55 BETHLEN Farkas: Erdély története. III. Ford. KASZA Péter, jegyz. KRUPPA Tamás. Bp. 2004. 

(A továbbiakban: BETHLEN) 125–126. Báthory Kristóf hasonló jellemzését vö. Szamosközy IV., i. m. 

(1. jegyzet) 14. 
56 Báthory Kristóf dicséretéhez vö. DEIDRICIUS, Georgius: D. Sigismundo Bathoreo… Cibinii, 

1591. (egylapos nyomtatvány). 
57 Az erdélyiek végül megelégelték a kollektív kormányzást, és 1585-ben levélben fordultak a ki- 

rályhoz, hogy vessen véget a tanácsurak uralmának. Vö. Erdélyi Országgyűlési Emlékek. III. (1576– 

1596) Szerk. SZILÁGYI Sándor. Bp. 1877. (A továbbiakban: EOE III.) 56. A kollektív kormány- 

zásról legutóbb az eddigi eredményeket összefoglalva HORN Ildikó: Az erdélyi hármastanács 

kormányzata (1583–1585). = Századok (140.) 2006. 883–924. 
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jól 1581, Kristóf halála után? Pedig Báthory családtag lett volna bőven Kristóf he- 
lyének betöltésére. István mégsem ezt a kézenfekvőnek tűnő megoldást választotta, 
hanem kinevezett egy katonai kormányzót, Ghiczy Jánost a fejedelemség élére. 
Erős a gyanú, hogy nem is annyira unokaöccsei fiatal korát tette mérlegre (a leg- 
idősebb, András ekkor 18 éves) hanem sokkal inkább hajlamaikat és képességeiket. 
Ezek pedig, úgy tűnik, nem bizonyultak elégségesnek egy olyan kormányzati sze- 
rep eljátszásához, mint amelyet bátyja, Kristóf játszott el 1576 és 1581 között. Kris- 
tóf vezényelte le az 1578. évi országgyűlést, amelyen az ariánusok ellen irányuló 
innovációt tiltó törvényeket hozták, és később a Dávid pert is; nyilván testvére 
instrukciói alapján, de az adott körülmények közt, az erdélyiek többségének app- 
rovációjával.

58
 Vallásossága ugyanakkor nem akadályozta meg abban, hogy a pré- 

dikációival nagy viharokat kavaró Szántót, váradi viselt dolgai miatt felelősségre 
vonja, és megfenyegesse, ha nem változtat a felekezeteket egymás ellen hangoló 
fellépésén, el kell hagynia a fejedelemséget.

59
 

Mondanivalónk szempontjából azonban nem a zökkenőmentes kormányzás, 
amely egy olyan körülmények között élő ország számára, mint Erdély, már önma- 
gában is tiszteletet parancsoló teljesítmény, hanem az a világ, az a szellemi ho- 
rizont az érdekes, amelyben Kristóf élt, akinek féltő gondoskodása alatt az utód 
megtette az első lépéseket. Ebből a szempontból kedvező helyzetben vagyunk, ránk 
maradt ugyanis Kristóf imádságoskönyve.

60
 Az imént mondottak fényében nem 

meglepő, hogy ez a mű egyáltalán nem keltette fel a szakirodalom érdeklődését. 
Pedig már maga a könyv megléte is rendkívül izgalmas tény, mivel az 1500-as 
évekből egyetlen olyan katolikus imádságoskönyv maradt ránk, amely tulajdono- 
sának személyes devóciójáról árulkodik. A nyomdászattörténet csak két, közhasz- 
nálatra készült imádságoskönyvről tud a korszakból, mindkettőt külföldön adták 
ki, az egyiket John Fischer megmagyarított imakönyvét Bécsben 1572-ben, a má- 
sikat, amelyből példány nem maradt, 1594-ben Prágában (Fejérkövy István-féle 
imádságoskönyv).

61
 Ezek a művek a nagyközönség számára készültek, személyes 

vonatkozásuk nincs, ezzel szemben Báthory Kristófé saját használatra készült. Ami 
a kéziratokat illeti, itt sem sokkal jobb a helyzet; a 16. század első feléből marad- 
tak ránk kéziratok, a legszebb közülük egy előkelő nemesasszony, Kinizsi Pálné 
Magyar Benigna számára készült.

62
 Kézenfekvő és igen kecsegtető feladatnak ígér- 

 
58 Vö. EOE III., i. m. (57. jegyzet) 24–29. A Dávid per aktái sajnos nem maradtak ránk. Egy- 

korú, Leleszi János kezéből készült, a perről beszámoló jelentését vö. MAH I., i. m. (17. jegyzet) 

863–869. 
59 Vö. MAH II., i. m. (15. jegyzet) 76. 
60 Liber precuum Christophori Báthori principis Transilvaniae, OSZKK Duod. Lat. 295. (A to- 

vábbiakban: Liber precuum). 
61 Régi Magyarországi Nyomtatványok. I. 1473–1600. Összeáll. BORSA Gedeon et alii. Bp. 

1971. 308A, 751. 
62 Czech kódex. 1513. Közzéteszi N. ABAFFY Csilla. Bp. 1990. /Régi magyar kódexek 4./ VI–

VII, és Festetics-kódex. 1494 előtt. Közzéteszi N. ABAFFY Csilla. Bp. 1996. /Régi magyar kóde-

xek 20./ 
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kezne az ecsedi Báthory István Meditációival való összehasonlítás; ennek azon- 
ban legfőbb akadálya, hogy a Meditáció más műfajba sorolandó, akár szerencsés 
ez utóbbi műfajtörténeti besorolása, akár nem. Ezért itt most mellőzöm ennek vizs- 
gálatát. Az összehasonlításnak tehát nem igazán vannak szempontjai. Itt most arra 
sem vállalkozom, hogy kimerítő elemzését adjam ennek a fontos szövegnek, pusz- 
tán történeti és nem műfajtörténeti szempontból közelítek az imádságoskönyvhöz, 
amelyet az egyik legfontosabb dokumentumnak tartok Báthory Zsigmond szellemi 
fejlődésében. A kéziratra írt latin nyelvű bejegyzés röviden felhívja a figyelmet 
a kézirat egyedülálló értékére, rövid tartalmi ismertetőt is ad, feltüntetve azt, hogy 
mely imádságokban szerepel Kristóf neve, és hogy az egyik imádság a jó kormány- 
zásról szól. Tájékoztat a fejedelemről szóló történeti szakirodalomról, pontosan 
idézve Bethlen Farkas „históriája” II. kötetének 447–452. lapjait, ahol a jeles tör- 
ténetíró Kristóf kormányzásával foglalkozik. A bejegyzés tehát valamikor a 19. első 
felében, Széchényi Ferenc életében íródott, akkor katalogizálták a kéziratot, amely- 
ről a múzeumi pecsét is tanúskodik. És most lássuk a szöveget! 

Az imádságoskönyv a János evangéliummal kezdődik. Kezdő szakasza a közép- 
kori gyakorlatnak megfelelően szerepel a könyv elején, éppen úgy, mint a Mária 
officium, amely szintén megtalálható a szövegben. Olvashatunk még több, zsol- 
tárokra illetve egyéb bibliai helyre, a Példabeszédek Könyvére, a Bölcsességek 
Könyvére épülő imádságot.

63
 Helyet kapnak tipikus középkori imádságok is, a leg- 

ismertebb talán közülük a Jézus hét, a keresztfán mondott szavára írt imádság.
64

 
A rövid tartalmi áttekintésből jól látszik, hogy az imakönyv szerkezete tipikus, 
a középkori szokásoknak megfelelő szövegekből épül föl. Mivel azonban magán- 
használatra készült, érdekessége, különlegessége nem tartalmi felépítéséből, hanem 
abból adódik, hogy a szöveg az imádkozó személyére fókuszálva a Máriához, Is- 
tenhez, Jézushoz, szentekhez forduló magánember ájtatosságát állítja a középpont- 
ba. Ebben a felajánlkozó gesztusban tárulkozik fel az imádkozó belső lelki világa, 
és ezen a ponton pillanthatunk be Báthory Kristóf személyiségébe, rajta keresztül 
pedig abba a több évtizedre visszanyúló vallásos tradícióba, amely a Báthory csa- 
ládot kiemeli a többi főúri családból. Ez a tradíció a mű motívumkészletében, illetve 
egy összefüggő szövegrészletében ragadható meg. 

Isten és a hívő kapcsolatát hagyományos módon, az úr és szolga bibliai motí- 
vumára épülő egyértelmű, a feudális világnak megfelelő viszonyrendszerében írja 
le. Választási lehetőség nem marad az önmeghatározására; Kristóf is szolgaként, 
isten szolgájaként (servitor, famulus), nyolc esetben ‘famulus Christophorus’-ként, 
illetve ‘famulus tuus’-ként határozta meg magát. Az alapszituáció szintén tradi- 
cionális. A bűnös, a kísértések, üldöztetések hálójában vergődő lélek oltalomért, 
a szorongattatásoktól való megszabadításért eseng, fohászkodik – néhány kivétel- 
től eltekintve – Krisztushoz. Ezt az alaphelyzetet színezi jellegzetes, a zsoltárok, 
 

 
63 Liber precuum, (60. jegyzet) 48r–54v. 
64 Liber precuum, (60. jegyzet) 9v–10r. Az imádsághoz vö. Régi Magyar Költők Tára I. (Kö- 

zépkori magyar verseink.) Kiad. HORVÁTH Cyrill. Bp. 1921. 210–212. 
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illetve Jeremiás siralmait felidéző szóhasználattal (tribulationes, angustias). Kris- 
tóf ugyanakkor feltűnően sokszor tér ki a látható és láthatatlan ellenséggel szem- 
ben folytatandó harcra. A 95 fóliót tartalmazó szöveg 20 (!) különböző helyén 
olvashatunk, szinte mindig ugyanazokkal a szavakkal jellemzett ellenségeinek (ini- 
mici mei), közelebbről nem részletezett ártó szándékairól.

65
 Ebből hét alkalom- 

mal az ‘inimicus visibilis et invisibilis’ szerepel. 
A 71–74 fóliókon olvashatunk egy imádságot „Oratio bene gubernandi facul- 

tate” címen. Ebben a királytükrökben és egyéb a kormányzásról írott intelmekben 
szokásos módon nyilatkozik az uralkodásról, mint szolgálatról, amelyet, mint hang- 
súlyozza, nem hatalomvágyból, hanem teherként vett a vállára. Ugyanígy láttatja 
egyébként Kristófot egy, a Báthory dinasztiát népszerűsíteni hivatott, 1583-ban 
Velencében megjelent verseskötet egyik szerzője, Bernardius Parthenus, felhasz- 
nálva Szent Kristóf legendájának a Legenda Aureában is olvasható történetét: 

„portans CHRISTOPHORUS CHRISTUS verbis, re nomine CHRISTOPHUS Da- 
cum Princeps iustissimus olim Princeps Elysiis nunc acceptissimus umbris”66 

(Christophorus nevében, Kristóf tetteiben hordozza Krisztust/egykor a dákok leg- 
igazságosabb, most Elízium legkedveltebb királya) 

Ez az imádság fontos fogódzót nyújt az imádságoskönyv keletkezési körülmé- 
nyeinek, idejének meghatározásához; eszerint vagy az egész szöveg, vagy egy része, 
a kérdéses részlet mindenképpen, 1575 után született, miután Kristóf átvette öcs- 
csétől a kormányrudat Erdélyben. Feltehetően erre utalnak az imádságoskönyv által 
említett nehéz körülmények, amelyekre később mentségként hivatkozik. 

Nem sok minden derül tehát ki a szöveg többszöri, tüzetesebb elemzésekor sem. 
Ha azonban az imádságos könyvet beléhelyezzük az eseménytörténet kontextusába, 
a katolikus fejedelem-protestáns ország dichotomiájába, a jezsuiták és protestánsok 
között folytatott, az ország nyugalmát feldúló hitvitákba, akkor egy őszinte és mély 
vallásosság által megrajzolt uralkodói portrét ismerhetünk fel. Az imákban feltá- 
rulkozó lélek akként viseli és hordja teherként méltóságát, fejedelmi hivatalát, 
ahogy vitte, hordta a Krisztusról elnevezett és benne újjászületett révész a gyermek 
Krisztus képében a világot. Ez rendkívül fontos momentum, mintha Báthory Kristóf 
a szent példájából merített volna erőt ahhoz, hogy a kormányzás mindennapi, nagy 
felelősséggel járó és állandó lelkiismereti problémát jelentő munkáját el tudja vé- 
gezni. Az imakönyv szövege a külső konfliktusokat befelé terelő, a harcot a lélek 
hadszínterein megvívó személyként láttatja Báthory Kristófot. A Zsoltárok Köny- 
véből táplálkozó nyelvezet mintha konkrét élethelyzeteket idézne fel; 

 
65 Liber precuum, (60. jegyzet) 7v–8r, 9r, 11r, 12v, 20r, 21r–22r, 23r, 25v, 26v–27v, 29r, 32v, 

38v, 46r, 47r, 65r–v, 66r, 75r, 77r. 
66 Viridarium poetarum… in laudes… Stephani regis Poloniae… in duos libros divisum. Ed. 

Ippolito ZUCCONELLO. Venetia, 1583. 19. Részletei kiadva CSORBA Tibor: A humanista Báthory 

István. Bp. 1944. 235–247. 
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„Némítsd el azokat, akik ellenem szólnak és fékezd meg őket, nehogy ellenem 
cselekedjenek, ne engedj (gonosz) szándékaiknak fiad, Mária, apostolaid és az ösz- 
szes szent nevében, tekints le rám és védd meg a szárnyaid alá menekülőt, ments 
meg és szabadíts meg ellenségeim álnok cselvetéseitől. Ne gyakorolhassák ellenem 
irigyeim rosszat hozó álnok hatalmukat.”67 

Vagy: 

„Hallgasd meg könyörgésemet Uram, ments meg az ellenségemtől való félelem- 
től, akinek szája átokkal, keserűséggel és fájdalommal van tele, akinek nyelvétől 
gyötrődöm és szenvedek, hogy ellenségeimet én üldözhessem és szorongathassam és 
ne térjek meg addig, amíg el nem pusztítom őket. Hadd törjem össze őket, hogy ne 
tudjanak megállni, hanem hulljanak lábaim elé. Hadd söpörjem el őket, mint port  
a szemből vagy töröljem le őket, mint az utca sarát. Ments meg a nép ellenkezésétől 
[contradictionibus populi] és helyezz engem a nép [gens] élére.”68 „Hozzád könyör- 
göm Uram, biztos bástyaként összes látható és láthatatlan ellenségeim ellen, akik 
testem és lelkem ellen támadnak. Légy velem Uram azok ellen, akik ártani akarnak 
és törd meg erejüket. Hiúsítsd meg terveiket és törd meg ártó szándékaikat, amiként 
betörted annak a régi ellenségnek a fejét.”69 

Imáinak kulcsszavai, kifejezései szinte kivétel nélkül fellelhetőek valamelyik 
zsoltárban.

70
 A zsoltárok mindegyike visszakereshető, bár a szövegek összeállítója 

meglehetősen szabadon bánt az eredetivel, a zsoltártípust azonban nem változtat- 
ta meg. 

A sokat betegeskedő fejedelem, akinek neveltetéséről amúgy semmit nem tu- 
dunk, és akinek visszahúzódó jelleméről beszédesen tanúskodik önkéntes háttérbe 
húzódása öccse javára, 1575 után egy olyan ország kormányzására kényszerült, 
amelyet mélyen megosztottak a felekezeti viták. Világos, hogy a megbízatás elől 
nem térhetett ki, István igazában véve csak rá számíthatott a katolicizmus egyetlen 
támaszaként az országban, még saját családja egyéb tagjaira sem, akik inkább a re- 
formáció felé hajoltak. Ez megmagyarázná, hogy Kristóf miért kéri szinte mániá- 
kusan annyiszor Krisztust, hogy védje meg a testben és lélekben egyaránt fenyegető 
ellenségtől. Nem volt könnyű megfelelni a kihívásoknak; katolicizmusa és betöltött 
 

 
67 „… et fac obmutescere linguas eorum ad loquaendum contra me, et compesce possibilitatem 

eorum perficiendi aliquid contra me, quod desiderant, omnibus denega propter merita genitricis 

filii tui, Mariae, sanctorumque apostolorum tuorum et omnium sanctorum, respice et defende me, 

sub umbra alarum tuarum fugientem et ab omnium adversantium dolosis insidiis clementer eripe, 

et defende. Ne per invidiam seu dolorum malevolam potestatem suam in me valeant exercere.” 

Vö. Liber precuum, (60. jegyzet) 20v–21v. 
68 Liber precuum, (60. jegyzet) 26v–27r. 
69 A zsoltárokkal való hasonlóságra jó példa a következő részlet; „Most pedig bocsáss el Uram 

szavaid szerint békében, mert látták szemeim üdvösségedet, amelyet minden nép szeme előtt ké- 

szítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására és dicsőségül népednek, Izraelnek” Uo. 27r. 

Ez utóbbi Lukács evangéliumában olvasható, és szinte szó szerint egyezik a Vulgata szövegével. 

Vö. Lk 2, 29–32. 
70 A vizsgálat alapjául vö. LIPTAY György: Zsoltárkulcs. Bp. 1961. 
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hivatala arra predesztinálta, hogy megkezdje az ország újra evangelizálását, amely 
a hitetlen pogány török torkában élte mindennapjait. E nehéz munkában kényte- 
len volt egy protestáns udvar segítségére támaszkodni. Mindezen nehézségeket 
tetézte, hogy a felekezeti nézeteltérések nem kímélték a családi tűzhelyet sem. 
Köztudomású, hogy felesége, Bocskai Erzsébet kálvinista volt, aki a jezsuiták meg- 
jelenése után tíz körömmel próbálta kiragadni fiát a szerinte fenyegető kárho- 
zatból. 

Vallásosságáról a róla többször is elismerő szép szavakkal megemlékező Beth- 
len Farkast idézem: 

„Végül Gálffy János felügyeletére bízta[Báthory Zsigmondot], kérve és buzdítva, 
hogy nevelje istenfélelemben, helyes beszédre, hogy az öregeket tisztelje, hallgasson 
a tanácsosok szavára, a törvények ellen semmit ne tegyen, őrizkedjék a gonoszság- 
tól, és az özvegyeket és árvákat ne nyomja el, sem a régi szolgák iránt ne legyen há- 
látlan. Miután mindenkitől elbúcsúzott, egész hátralévő idejét Dávid zsoltárainak mon- 
dásával, Jézus Krisztus szenvedéseinek az olvasásával töltötte. Attól kezdve ugyanis 
már igen szeretett fiát sem akarta látni, hanem míg kebléből az utolsó lehelet ki nem 
szállt, igen jámbor fejedelemként szüntelenül imádkozott,[kiemelés tőlem, K. T.] 
hogy megváltónk, Jézus Krisztus vegye kezébe a lelkét, míg meg nem hallgatta- 
tott.”71 

Hogy a katolikus hagyomány milyen mértékben magasztosította fel Báthory Kris- 
tófot, és testvérét, Istvánt, arról Vásárhelyi Gergely 1623-ban megjelent és a ten- 
denciózus beállítástól nyilvánvalóan nem mentes munkája tanúskodik; 

„Báthory István, kit Isten lengyelországi királyságra felemelt vala, oly kegyes úrfi 
volt, hogy saját városába, Somlyón bátyjával együtt, Báthory Kristóffal karba állván 
nagy ájtatosan énekelték az misét, oly veszedelmes időben, mikor ifjú János király 
ariánus eretnekségébe dühösködnék az anyaszentegyház ellen, barátokat városokból 
kiűzetné, uraknak birodalmokból szemtelen prédikátorok által egyházi embereket 
kergettetne.”72 

A rendelkezésre álló források alapján annyi tehát határozottan állítható, hogy 
Kristóf alapvetően konfliktust kerülő, békés természetű ember volt, ugyanakkor 
mélyen vallásos is; ezért a gyermek lelkéért már a jezsuiták bejövetele előtt elkez- 
dődött a csendes, de mindennapos harc férj és feleség között.

73
 A rend 1580 előtt 

semmilyen szerepet nem játszott Zsigmond lelki fejlődésében, aki ekkor töltötte 
be 8. életévét, tehát a betelepülés időpontjában már elég nagy volt ahhoz, hogy lel- 

 
71 BETHLEN: i. m. III. (55. jegyzet) 124–125. 
72 VÁSÁRHELYI Gergely: Vilag kezdetitől fogva iosagos es gonosz czelekedeteknek példáinak 

summái. Kassa–Kolozsvár, 1622–23. 658. A műre Balázs Mihály hívta fel a figyelmemet. 
73 Kézzelfogható analógiaként hivatkozom az ecsedi nagyúr, Báthory István és felesége, a kato- 

likus Homonnay Fruzsina legendásan rossz házasságára, amelynek csak az egyik oka volt a gyer- 

mekáldás elmaradása, a másik a hitbéli különbözőségből adódott. JO I., i. m. (26. jegyzet) 463, 

470, 496. 
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kialkatának később Erdélyre nézve végzetesnek bizonyuló torzulásai bekövet- 
kezzenek, vagy legalábbis első jelei megjelenjenek. 

A fentebb mondottak alapján, bár kétségtelenül több hipotetikus elem található 
benne, némely ponton újragondolandónak tartom a szakirodalom Báthory Zsigmond 
sokat emlegetett lelki torzulásával kapcsolatos álláspontját, amely eddig kizárólag 
a jezsuita rendben látta az ifjú fejedelem bigott katolicizmusa kialakulásának okát, 
a jezsuita nevelés bűnéül róva fel a végeredményt, labilis lelkialkatát, amely miatt 
később bekövetkezett Erdély katasztrófája. 

A fejedelem nevelését az 1580. évtől Kristóf felesége és annak rokonsága aka- 
rata ellenére Báthory István a jezsuita rendre bízta. Kristóf halála, 1581 után is ők 
nevelték Zsigmondot, Gálffy János és Gyulai Pál, későbbi nevelői kevéssé tudtak 
beleszólni Báthory István életében. A rend gondoskodott arról, hogy a régi, közép- 
kori Magyarország jámborsága újra feléledjen Erdély leendő urában. Neveltetését 
azok a középkorban gyökerező életeszmények jelölték ki, amelyekre a fentebbiek- 
ben már utaltam. 

Ezeket az eszményeket legkönnyebben a családi névadási szokásokon keresztül 
ragadhatjuk meg; Szent Zsigmond a 6. században élt burgundi uralkodók egyike, 
a középkor első szentjei közé tartozik, aki királyi méltóságot viselt. Kultuszának 
magyarországi előzménye Zsigmond király nevéhez köthető,

74
 aki a szent tisz- 

teletét akkor virágoztatta fel Magyarországon, amikor ereklyéi a huszita felke- 
lés miatt Prágából Budára kerültek 1424-ben, tiszteletére kápolnát is emeltetett.

75
 

Legendája a burgundok történetével kezdődik, majd a véres testvérviszállyal foly- 
tatódik, amelyből Gundobadus, Zsigmond apja kerül ki győztesen. Gundobadus, 
ahogy a Legende megjegyzi, a gót törvényeket követte, vagyis ariánus volt: „…maga 
Gundobadus a burgundok királya azokban az időkben a gót törvényeket látszott 
követni.”

76
 Fiát, Zsigmondot azonban katolikusként neveltette

77
, aki alighogy elérte 

a férfikort, máris az életszentség jeleit mutatta. Katolikus mivolta ellenére az ország 
rendjei királyukká választják: 

„Apja Gundobadus halála után, jóllehet a hitetlen burgundok a kevés rómaival 
együtt a gallokkal viszálykodtak Krisztus hite miatt, mégis ezt a kiváló férfiút, 
Zsigmondot választották királyukul.”78 

Királyként példamutató, szenthez méltó életet élt, megalapította a Saint Moritz-i 
kolostort, Szent Móricnak és thébai mártíroknak a tiszteletére. Őt és családját 
végül a pogány frankok ölték meg árulás következtében.

79
 

 
74 Erről legújabban vö. TÓTH Péter: „Szent Zsigmondnak ő azt felnevezteté” Luxemburgi Zsigmond 

és a magyarországi dinasztikus szentkultusz. = Századok (139.) 2005. 367–383. KLANICZAY Gábor: 

Az uralkodók szentsége a középkorban. Magyar dinasztikus szentkultuszok és európai modellek. 

Bp. 2000. 75, 285. 
75 Magyarországi művészet 1330–1470 körül I–II. Szerk. MAROSI Ernő. Bp. 1987. I. 206–207. 
76 Legende, i. m. (34. jegyzet) AIIIr. 
77 Uo. 
78 Uo. 
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Szent Zsigmond neve a magyar forrásanyagban először Kézai krónikájában tűnik 
fel, aki szerint I. Péter magyar király apjának Vilmosnak volt a fivére.

80
 A kultu- 

szát Magyarországon meggyökereztető Zsigmond halála után tiszteletéről nem 
sokat tudunk, személye és története mégis bekerült a magyar szentek panteonjába, 
amelynek reprezentatív gyűjteménye a már fentebb említett Legende volt. Erek- 
lyéinek sorsa hasonló „karriert” futott be Közép-Kelet Európában. 1460-ban mar- 
tirologium készült róla, majd a szent fejereklyéjét II. Vencel I. Zsigmond lengyel 
királynak adta, aki Płościba vitette. Báthory Zsigmond kortársa, III. Zsigmond len- 
gyel király bazilikát építtetett a tiszteletére.

81
 Kultuszának elevenségét mutatja, 

hogy a szent állítólag megjelent II. Ulászló magyar királynak 1497-ben több cseh 
szent társaságában, majd 1619. november 8-án a prágai Szent Vitus székesegyház- 
ban.

82
 Ünnepe föltűnik a 16. század elején kiadott Breviarium Strigoniensekben,

83
 

amelyek a szent ünnepét október 17-ére teszik Szent Gál ünnepnapjával egyetem- 
ben. A fenti adatok arról tanúskodnak, hogy Szent Zsigmond kultusza nemcsak 
Magyarországon, hanem Cseh- és Lengyelországban is népszerű volt a 16–17. 
században. 

Szent Zsigmond magyarországi kultuszához egyetlen adatot kapcsolhatunk 
a 16. században, és ez éppen 1595-ből származik, Báthory Zsigmond környeze- 
téből. Az egyik jezsuita beszámoló szerint, amely a fejedelem havasalföldi had- 
járatáról számolt be, a keresztény sereg táborában egy isteni jelként értelmezett 
fényes csillag tűnt fel október 17-én, Szent Zsigmond ünnepnapján: 

„Szent Zsigmond ünnepnapján kevéssel hajnal előtt egy fénylő fáklyához hasonló 
jelenség tűnt föl az égen… Őfensége, amint ezt a jelet meglátta igen megörült és 
rögvest az apostoli nuncius urat hivatta, hogy megmutassa neki is…”84 

A hadjáratról beszámoló olasz nyelvű avvisók említést tesznek arról is, hogy 
a szent ünnepnapját nagy pompával ülte meg.

85
 A szent példája egészen a sírig el- 

kísérte, amit egy 1613-as adatunk dokumentál. Ebből megtudjuk, hogy az egykori 
fejedelmet Prágában a Szent Vitus székesegyház Szent Zsigmond kápolnájában 

                                                                                                                                  
79 Legende, i. m. (34. jegyzet) AIIIv. 
80 Képes krónika. Ford. BOLLÓK János. In: Magyar középkor. Vál. jegyz. V. KOVÁCS Sándor. 

Bp. 1984. /Magyar Remekírók/ 211–212. 
81 PUTANICZ, Joannes: Vita Sancti Sigismundi. Tyrnaviae, 1711. (A továbbiakban: PUTANICZ) 35, 

66, 73–74, 79–80. 
82 PUTANICZ: i. m. (81. jegyzet) 82, 84–85. 
83 Breviarium strigoniense. Tom. I–II. H. n. 1502, II. 305v. Az OSzK által őrzött 16. századi 

Breviarium Strigoniense kiadások mindegyikében szerepel ünnepnapja. 
84 „In festo Sancti Sigismundi mane ante auroram apparuit quasi fax quadam ardens in coelo… 

Et serenissimus, ubi hoc signum vidit, plurimum exhilaratus est, et statim illustrissimum nuntium 

apostolicum ad idem videndum vocari curavit.” Monumenta Antiquae Hungariae IV. (1594–

1600). Ed. Ladislaus LUKÁCS S.J. Romae, 1987. 162–163. 
85 „…la qual essendo guardata dal Prencipe con ogni devotione, et solennitá.” MTAKK, Ve- 

ress-hagyaték, Ms 469, Avvisi. (A továbbiakban: MTAKK Ms 469) 199–200. 
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helyezték végső nyugalomra.
86

 A teljesen elszegényedett, sírkövet is csak egykori 
peregrinusa jóvoltából kapó Báthory Zsigmond a hozzá hasonlóan viszontagsá- 
gos úton Prágába kerülő névadó szent közvetlen közelében talált nyugvóhelyet, 
aki halálában is hű maradt nevelői szellemiségéhez. 

A fentebbiek a következőkben foglalhatók össze: A Báthoryak vallásosságában 
az a késő középkori spiritualizmus érhető tetten, amelyet Temesvári Pelbárt, Las- 
kai Osvát, és a Karthauzi Névtelen képviselnek. Erre utalnak a névadási szokások 
(különösen a Zsigmond név), illetve a család szentföldi szerepvállalását számon 
tartó és hangsúlyozó, a 16. században is elevenen élő hagyomány. Ez a kegyesség 
Báthory Kristófban különösen erős, aki egyedülálló módon személyes céljait szol- 
gáló imádságoskönyvet is hátrahagyott. Ugyanez a kegyesség hatja át azokat a ma- 
gyar jezsuitákat is, akik Erdélybe telepedve alakítják a dinasztikus propagandát, 
amely a rekatolizáció szolgálatában fogalmazódik meg. Ez a három hatás együt- 
tesen (de)formálta annak a Báthory Zsigmondnak a lelki alkatát, aki sorsdöntő idő- 
ben került az ország élére. Az ő élete és politikai döntései mindennél ékesebben 
bizonyítják, hogy milyen erős maradt az a Báthory patronátus által a jezsuiták spi- 
ritualizmusán keresztül életben tartott késő középkori kolostori kultúra és kegyes- 
ség, amely Báthory Zsigmond időszakára szinte nyom nélkül elenyészett, de amely 
ahhoz mégis elegendőnek bizonyult, hogy egy kellően labilis lelkületű uralkodó 
miatt egy ország életét, így a jövőjét is, más irányba terelje. 

TAMÁS KRUPPA 

Der Heiligenkult der Familie Báthory und die pietas Bathoriana 

Als zur Macht gelangene neue Dynastie stellte die Familie Báthory den Kult der Heiligen und 
die Legende von der Geschlechtsgründung in den Mittelpunkt ihrer Legitimation. Der Kult betraf 
die ersten heiligen Könige des Arpadengeschlechts wie István (Stefan) und László (Ladislaus), 
bzw. den für ungarischen König gehaltetenen St. Sigismund, die Legende bezog sich als Adapta- 
tion der heldenhaften Tugenden auf den geschlechtsgründenden Helden, auf den legendären Dra- 
chentöter, den Heiligen Georg und auf den unter den Ungarn äusserst beliebten Heiligen Ladis- 
laus. Die tiefe Religiosität vieler Mitglieder der Familie, die durch Quellen seit dem Mittelalter 
wohl dokumtierbar ist, wurde mit Hilfe der Societas Jesu im Dienste der dynastischen Propaganda 
gestellt. Die erste Generation der ungarischen Jesuiten wurde nämlich von derselben spätmittelal- 
terlichen Devotion motiviert wie die Mitglieder der Báthory-Familie, der polnische König István 
und der Woiwode von Siebenbürgen Kristóf, dessen erhaltenes Gebetbuch uns wichtige Informa- 
tionen über diese pietas Bathoriana liefert. Während der Erziehung seines Sohnes Zsigmond 
spielten diese Traditionen die entscheidende Rolle, durch diese Züge wurde seine Persönlichkeit 
gebildet und durch diese wurde die Politik des Fürstentums wesentlich beeinflusst. 

 

 
86 „…sepolto…nella capella di San Sigismondo di quello arcivescovato.” MTAKK Ms 469, 

714. Máig ott található a vörös márvány sírkő a kápolna falába süllyesztve. Fedelére a Báthory 

címert faragták. 


