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A Báthory család egvííke a magyar történelem legtehetségesebb családjainak. Az
Arpád-házon, vagy a Rákócziakon kívül talán a Báthoryak nemzedékei nyújtják iro
dalrnunknak a legtöbb drámai amya go t. Báthory-témát dolgoz fel r0gpnvíróink egpsz
sora. Kezdve Jósikán és Kemény Zsigmondon és Jókain át egészen Móriczig, Makkai
hogy aztán Szerit László sírja fölé emel 'en méltó székes-gvházat Váradon. Ezt H ~"É.

században egy Báthory András, a püspök járja meg előbb Róbert Károllyal Itáliát,
Sándortg és Passuth Lászlúig. De hiszen a 'család élete maga is kész regény. A XIV.
kesegvházat az utolsó Báthory nagy ellenfele, Bethlen Gábor bontatja le, hogy kövei
ből bástyákat rakassori a török torkában már-már éppen egy Bethorytól eladott;
Várad védelmére. A díszes székesegyház kövei most is ott lappanganak a bástyákba
befalazva. Régészeti szenzáció lenne a kíbontásuk.

A XV. században egy Báthory, budaszentlőrncí pálos szerzetes fordítja le ma
gyar nyelvre az egész bibláát, Az egyház boldogként tiszteli ezt a Báthorv Lászlót,
aki 1484-ben hal el, s kéziratos műve elvész az idők forgatagában. A családban tehát
van szeritéletű szerzetes és jobbágvsanvargató főúr, betegidegzetű várúrnő, test
verszerelern és egy nagy királlvá nőtt fejedelem. aki a kicsiny Erdelvből lép a len
gyel trónra s moszkvaí had iárata után tőle várják Európa kis, töröktől fenyegetett
népei a reintegrációt, a török kiűzéset és a lengyel-magyar-cseh konföderációt. Egy
olyan erejű állarriét tehát, arnelv egyformán ellene tudna állnia Habsburgok ma
gyarországi igényeinek és a török félholdnak is. Báthory István azonban korán, alig
5~ éves korában meghal, 15R6-ot írnak a világ krónikásari, Aprily darabjának fő

hőse Báthory András, a későbbi bíboros, ekkor még csak húsz éves, Olaszországban
tanul, pápák, bíborosok barátja, humanista tudós és kőnyvgvűjtő. Nem ordas, török
kel verekedni tudó Zrínyi, nem hadjáratokat kieszelni és végrehajtani tudó Báthory
István vagy Bethlen Gábor. A Báthory név azonban kötelez, és a humanistának vál
lalnia kell a Rómától kapott bíbor után is a kelet-középeurópai politika csapdait és
elszántságát is. Aprily bíborosának tragédiája éppen abban rejlik, hogv mínt egy
üvegházban nevelt növényt teszik ki hirtelen észak fagyának és hófúváseínak,
A lelkialkatánál fogva passzív férfiú vergődése fogta meg a magányosságot szerető

költő fantáziáját, amikor András bíboros drámájának vázlatát papírra vetette.
A Habsburgok ugyanis nem hagvták abba a játszmát az önálló erdélyi fejede

'p.mség megalakulása után sem. Báthory Zsrigmondhoz Habsburg királylányt ad
nak feleségül, hogy így örökösödési ágon csatolják magukhoz Erdélyt. A manap
ság könnven operálható kicsimy testi hibában szcnvedő fejedelE'm azonban nem
consumrnálja ezt a házasságot sem, többször lemond Rudolf császár javára, pap
nak készül, elcseréli. Erdélyt az Oppeln-Ratíbor-I hercegséggel s végül 1613-ban a
Czernin család prágai kriptá lábán lel vérső nyugovóra. Ugyanebben az évben ölik
meg hajdúi Báthory Gábort is Várad határában, mert az a hír terjed el róla. hogy
át akarta adni a várat a törőknek. A tragikus végű család életében azonban közben
lejátszódik Báthory bíboros tragédiája is, amiről meglehetősen keveset tudunk.

Kemény .Zsigrnond dzsungolszerű, kusza regényeiben jól mutatja meg, hogy
Európa. még nem tudja, mennvíre nem a világ közepe többé. Éppen ezért még a
kicsiny Erdély is nagy poLitikát csinál. A Báthory családnak ebben a katoliciz
mussal összeszővődött, pápai udvartól és jezsuitálctól is iránvitott politikában olyas
féle tragikus szerepe van, mint napjainkban a Kennedveknek. Sorra el teszik őket a
láb alól. Báthory András aki királví nagybátyja pártfogása mellett, de meg nagy
szerű szellemi adottságai folytán már. l B éves korában bíboros, Mediciekkel, Sfor
zákkal ezvenrangúan ténvező versenviátékos a kor T'olitilr"j iáll~37m:íih"n. És a
nagy sakkjátékban; ahol Közép-Eurépa a tét, vesznie kell. A Habsburgoknak nagyon
jó tőr- és cselvetőí vannak. Mikor tehát a szélkakas Báthory Zsigmond 159q tavaszán
lemond az erdélyi feiedeíemségről és a rendék beleegvezésév»t Andr-ás foglalia el
Erdély 'kicsinyke trónját, a császári udvar válas-a, az, hogy föfhérli Mihálv havas
alföldi vaidát: tör iön be Erdélybe és űzze el Báthoryt. A Nagyszeben mellettí Sel
lenberknél történik meg a tragikus, kihatásaiban Erdély ki'~/)bbi sorsára is döntő

csata. A vajda tönkreveri a hadiáratra nem eléggé fölkész:"',lt bíboros so.regé't., őt

magát pedig a svabadságtogaíkban megsértett székelvek ezvíko. Ördög Balázs me
nekülés közben Pásztorbükkön, Csíkszentdomokos mellett fejszecsapásokkal megölt,
Báthory András csak harminchárom éves volt ék'ror és egy vesztett csatából tanulva
még hadvezérnek is lehetett volna kiváló, mint ahogvan tudós humanistának is az
volt. (possanyi László)
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