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Az erdélyi fejedelmi udvar*

A XVI. század második felében kialakult erdélyi államban a fejedelmi udvar sze
repe az állam elismerésének, a fejedelmi cím elfogadásának folyamatában fejlő
dött ki. 1. János király halála után Fráter György szerepének megerősödésekor az 
erdélyi vajdai és a katolikus egyházi javak egy kézbe kerültek. A helytartó kezében 
összpontosuló anyagi és politikai hatalom mellett a Habsburg Ferdinánd által „ki
járt” bíborosi cím is hozzájárult a keleti országrész élén álló politikus tekintélyé
nek megerősödéséhez. Buda török kézre kerülése után Szül ej mán szultán a gyer
mek János Zsigmond és az özvegy királyné, Izabella lakhelyeként előbb Lippát, 
majd a gyulafehérvári püspöki udvart jelölte ki. A királyné jelenléte a két udvar és 
a külön hatalom kialakulásának esélyét őrizte, ezért 1551-ben a hatalomhoz ra
gaszkodó Fráter György elérte Izabella lem ondatásáf, az ország elhagyását.

A Habsburg főség alá tartozó vajdai hatalom gyengülése után, 1556 januárjá
ban az erdélyi rendek török sugalmazásra visszahívták az ország élére János király 
özvegyét, Izabellát és gyermekét, majd a szászsebesi országgyűlésen tett nyilatko
zatuk* 1 2 szerint: „...János király fiát vettük magunkhoz fejedelmül és királyul”. Lé

* A tanulmány a T 032802 számú OTKA pályázat támogatásával készült.
1. Izabella 1551. június 19-én írta alá fia nevében is az apai örökségként kapott magyar 

királyi címről való lemondást. A Szent Koronát az I. Ferdinánd hatalmát elismerő 
júliusi kolozsvári országgyűlés után Pozsonyba szállították. Beírta Gábor. A fejede
lemség kialakulása és első válságai (1526-1606) In. Erdély rövid története, (főszer
kesztő Köpeczi Béla) Bp., 1993. 226.

2. Már az 1555. decemberi marosvásárhelyi országgyűlés válaszút elé kívánta Ferdi- 
nándot állítani: “Kettő közül tehát egyet kérünk: vagy akkora erővel segít meg felsé
ged, mi Szulejmáimak ellenállhat - vagy eskünk alól feloldozni kegyeskedjék,” Erdé
lyi Országgyűlési Emlékek, (továbbiakban EOE) I. (Szerk.: Szilágyi Sándor) Bp., 
1875. 475. Válaszadásra azonban nem hagytak időt az uralkodónak, mert az 1556. 
januárjában tartott tordai országgyűlésről üzenetet küldtek Izabellának, majd márci
usban már az esküt is letették. Oborni Teréz: Erdély fejedelmei. Bp., 2002. 17.
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pésük nemcsak a Szapolyai által követett törökbarát politika visszatérését jelentet
te, hanem annak a lehetőségét is, hogy a királyi család tagjai végre kiépíthetik 
méltó központjukat a szultántól átengedett területeken. Az erdély i udvar megérke
zésük után vált ismét befogadó udvarrá. Egyrészt Izabella népes lengyel támogatói 
körrel együtt tért vissza, másrészt nagy várakozással fogadta őt az erdélyi rendi
ség, s harmadrészt, különösen János Zsigmond uralma idején (1559—1571) elősze
retettel keresték fel ezt az udvart a magyarországi területen mecenatúrát kereső, de 
azt a Habsburg udvartól csak korlátozottan élvező humanista értelmiségiek.

A gyulafehérvári udvar ekkor már több mint fél évszázados reneszánsz hagyo
mányokkal rendelkezett. A XVI. század elején még a mátyási udvar neveltjeinek 
(Kálmáncsehi Domonkos, Bachkay Miklós) hatásaként kerültek díszes kárpitok, 
ezüstművek, ötvösmunkák a püspöki udvarba. 1514-1524 között az olasz kultúra 
hatását Várdav Ferenc gyulafehérvári püspök közvetítette, aki újabb kápolnát épít
tetett a székesegyházban, s „ad Dei Glóriám” átépíttette a püspöki palotát. Gyűjtő
szenvedélyének megfelelően itáliai kárpitokkal, szőnyegekkel, olasz képekkel, 
padovai lámpásokkal, kandeláberekkel, ötvösmunkákkal és gazdag könyvtárral 
rendezte be az épületet.3

1526 után I. János király tovább erősítette az erdélyi reneszánsz lehetőségeit, 
amikor megnyerte építészének Domenico de Bolognát, olasz muzsikusokat foglal
koztatott, s kincstárának tanúsága szerint gyűjtőszenvedélye is a humanisták sorá
ba emelte őt. A támogatásával a gyulafehérvári püspöki székbe kinevezett traui 
Statileo János (1528-1542) jelentős humanista kört (pl. Verancsics Antalt) vonzott 
Erdélybe.4

A reformáció térhódítása s különösen a vallási kérdésekben fogékony és enge
dékeny fejedelmi politika növelte János Zsigmond erdélyi és külhoni támogatói
nak körét, s a valláspolitika területén egészen különleges és sajátos szerepet jelölt 
ki a mindenkori erdélyi fejedelmek számára. Ettől az időtől kezdve a rendek által 
elfogadott, sőt kifejezetten elvárt szerepe lesz a fejedelmeknek a vallási béke biz
tosítása, azaz az 1568. évi tordai országgyűlés végzése értelmében a bevett val
lások szabadságának védelmezése. Ez a kezdeti együtt haladás és gondolkodás 
magyarázza a vallásügyben a fejedelem meghatározó szerepét, s a kiharcolt és 
elfogadott állapot megtartása igényli, hogy a fejedelem hatalmát, döntéseinek kom
petenciáját a további időszakokban se kérdöjelezzék meg.

A felekezetek között kialakult állapotnak megfelelő vallási tolerancia tagad
hatatlan előnyökhöz juttatta a fejedelmeket. A hatalmas katolikus birtok vág}'on 
(amelyből a váradi püspöki és káptalani birtokok az ország legnagyobb portaszá

3. Balogh Jolán: Az erdélyi reneszánsz I. 1460-154Í. Kolozsvár, 1943. 64-65.
4. Uo. 68-69.
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mával rendelkező uradalmai közé tartoztak) a fejedelmi fiscus kezére jutott, ami 
nagymértékben lehetővé tette az udvartartás, majd az erdélyi védelem (pl. a váradi 
vár Ottavio Baldigara általi átépítése) költségeinek előteremtését. A katolikus bir- 
tokvagyon felszámolása, az egyházi méltóságok kiszorulása a politikából -  ami 
egyben a vallási béke ellentmondására is rávilágít -  lehetetlenné tette, hogy a Ki
rályi Magyarországhoz hasonlóan Erdélyben is megmaradjon a katolikus egyházi 
nagybirtok befolyásoló szerepének (lásd. királyi tanács) továbbélése. Az erdélyi 
protestáns egyházi vezetők részt vettek ugyan az országgyűléseken, de korántsem 
jutottak olyan meghatározó politikai és hatalmi pozícióba, mint amilyet a királyi 
Magyarországon a katolikus klérus biztosítani tudott magának.

Mivel az 1468. évi erdélyi rendi megmozdulást követően Mátyás király dönté
se megsemmisítette a vajdasági nagybirtokot, s jelentősen megnövelte az erdélyi 
vajda birtokvagy ónál és hatalmát, a XVI. században formálódó fejedelmi hatalom 
számára egyedül a Partium nagybirtokos arisztokratái jelenthettek riválist. Nekik 
is támaszt kellett azonban keresniük a három nemzet (székelyek, szászok és erdé
lyi nemesi vármegyék) erőiben, vagy valamely külső (Habsburg, török birodalmi, 
lengyel, magyar rendi) hatalom beavatkozásában. Ezért a fejedelemség másfél 
évszázada alatt a politikai hatalom megszerzése és megtartása mindig fontos össze
tevője maradt a fejedelmi udvar szerepének, kisugárzásának.

A fejedelmi udvar egyszerre jelentett hatalmi központot -  amilyen értelemben 
eddig értelmeztem - ,  s gyakorlati udvartartást, amelynek formai jegyei épületet, 
ceremóniákat és etikettet, meghatározott pompát és az udvarban élő kiszolgáló 
személyzetet takarnak. A fejedelem hatalmi -  igazgatási központjának léte Erdély
ben kétségtelen, bizonyos időszakokban nagyobb problémát jelent azonban a konk
rét helyszín meghatározása.

A gyermek János Zsigmonddal Erdélybe érkező Izabella Lippára, majd a gyu
lafehérvári püspöki palotába költözött. Fráter György idején kettévált a helytartói 
illetve a királyi udvar, az udvartartás pompáját és a politikai funkciókat tekintve a 
kortársak is a katolikus püspök, majd bíboros barát udvarát tekintették meghatáro
zónak. A királyi udvar örökének hagyománya azonban egyértelműen János király 
feleségének, a lengyel királynénak, Izabellának a személyéhez kötődött. Ő volt az, 
aki férje királyi címe alapján a középkori Magyar Királyság továbbvivőjének sze
repét kívánta fiára örökíteni, annak ellenére, hogy a királyi udvar működtetéséhez 
szükséges anyagi eszközöket Fráter György nem engedte át a számára.

A gyulafehérvári székesegyház mellett emelkedő püspöki rezidencia bővítését 
Izabel 1 a királyné kezdte.5 A reneszánsz palota a királyné és udvartartása székhelye 
lelt, s különösen 1556 1559 között bővült jelent ősén. A fejedelem azonban a válto- 5

5. Szabó Péter: Az erdélyi fejedelemség. Bp., 1997. 52.
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zó székhelyű országgyűlések helyszínein is rendelkezett egy-egy palotával, aho
gyan pí. Tordán is fennmaradt díszes lakhelye.

Az udvar szokásainak kialakításában az erdélyi hagyományok mellett a király
né, illetve a mindenkori erdélyi fejedelmi udvar tanácsadóinak volt meghatározó 
szerepük. Izabella lengyel és olasz tanácsadókat alkalmazott (közülük Blandrata 
doktornak volt kiemelkedő szerepe), János Zsigmond pedig magyarországi huma
nistákkal, sőt további itáliai és más európai menekülőkkel is bővítette udvarának 
meghatározó körét.

Báthory' István hatalomra kerülése az erdélyi udvar egyik fénykorát eredmé
nyezte. Benne joggal tételeztek fel bőkezű mecénást a fejedelemség, de a magyar 
rendiség képviselői is. Az Erdélyben vajdának választott Báthory a lengyel trón 
megszerzése után, királyi cime mellett kezdte viselni az erdélyi fejedelmi titulust 
(1576), miközben Báthory Kristóf számára megkérte a szultántól a vajdai méltó
ságra szóló ahdnamét (szerződéslevelet) is. Az ő intézkedéseit mindenképpen be
folyásolta a sajátos irányítási probléma. Krakkói udvarában humanisták által irá
nyított erdélyi kancellária működött, amely részletes utasítással látta el a Báthory 
Kristóf székhelyén működő erdélyi vajdai kancelláriát. Az utasítások és a fivéré
vel folytatott levelezések alapján világosan kitűnik Báthory' intézkedéseinek irá
nyultsága. Egyértelmű, hogy dinasztia-építésre törekedett, s ezért nagyon aprólé
kosan megszabta a gyermek Báthory'' Zsigmondnak, Kristóf vajda fiának teendőit. 
1583-ban magyar nyelven kiadott utasításában Báthory István részletesen szabá
lyozta kiskorú utódja udvartartásának rendjét.6 A főudvarmester által irányított 
gyulafehérvári központban a kamarás, az ajtónálló és több komornyik mellett nagy
számú apród állt Zsigmond rendelkezésére, A János Zsigmond által életre hivott 
kék darabontok hatszáz fős testőrsége mellett a lengyel király egy hatszáz fős ud
vari lovasságot is felállított. (A darabontok nemcsak a fejedelmi udvar pompájá
nak fényét emelték, hanem fontos összetevőjévé váltak a fejedelem magánhadse
regének is.)

A lengyel király a fejedelmi utód nevelésében fontos szerepet szánt a jezsuiták
nak, ahogyan a Kolozsvárott létesített jezsuita gimnázium is a fejedelem valláspo
litikájának új irányait mutatta. A gyermeknek a humanista műveltséget kellett el
sajátítani, s emellett a gyakorlati katonai ismereteket is, amelyeknek átadására nagy
bátyját, Bocskai Istvánt szemelte ki Báthory'. APadovából érkező, az olasz kultúra 
elemeit Erdélybe hozó tanácsadók és zenészek hatására a fejedelmi unokaöccs 
kitűnően megtanult latinul, olaszul. Erdélyi udvarának protokoielemei is mediter
rán elemekkel gazdagodtak. 1584-ben Petru Cercel, a havasalföldi fejedelem kö

6. Báthory István király levélváltása az erdélyi kormánnyal (1581-1585) Kiadja: Veres 
Endre. Bp., 1948. 20-28. MHHD XLII.
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vete „igazi olasz királyi fogadásnak” tekintette az olasz zenekarral, olaszul fel
szolgáló inassal, olasz módra feldíszített teremben adott négy órás bankettet.7

A törökbarátság ellenére Báthory István volt az a fejedelem, aki Nagyvárad 
erősítését véghezvitte, nem sajnálva a pénzt az olasz bástyák kiépítéséhez, s az 
odaküldött embereket sem, akik között még székelyeket is találunk. Nyilvánvaló
an mintául is szolgált az erdélyiek számára a krakkói királyi udvar, ahol a követek 
gyakran megfordultak, s amelyet a kortársak Mátyás budai palotájának folytatója
ként emlegettek.

Báthory Zsigmondot a rendek az 1588. évi medgyesi országgyűlésen nagyko- 
rúsították, s ezt követően ö lehetett Erdély első fejedelemmé választott vezetője. A 
választásnak azonban magas árát szabták az erdélyiek: a fejedelem kénytelen volt 
beleegyezni a jezsuiták kiűzésébe8. Saját gyóntatója, Alfonzo Carillo maradhatott, 
s azok az olaszok is, akik Báthory mulattatásáról gondoskodtak.

A fejedelem beiktatására is M edgy esen került sor. A ceremónia megszervezését 
Kendi Sándorra, a legidősebb tanácsnokra bízták. A medgyesi templom padlóját 
zöld, a kar szószékét fehér szőnyeggel borították be. Báthory István király trombi
tásai és olasz zenészei mellett a templomi kórus is szerepet kapott. A városháza 
tornyából nyolc trombitás és dobosok szolgáltatták a felvonuláshoz szükséges ze
nét, amikor délben az ország főurai elmentek a fejedelem a szállására, s „két sor
ban és rendben” állított darabontok sorfala között kísérték a templomba. A menet 
igen népes lehetett: „Elől mentek az országgyűlési urak, utánok a fejedelmi tanács 
és Gálíl János udvarmester a fejedelmi bottal.” A fejedelmet unokatestvérei, s az 
udvari személyzet követte, míg legvégül a tisztek és a lövészek következtek. Bá
thory Zsigmond d íszesen öltözött a jeles napon, amikor az oltártól jobbra helyét a 
templomban elfoglalta: „czobolymente, veres karmazsin bársonydolmány -  volt 
ra jta - , kalpagján atyjának fekete forgója s oldalán aranyos kard volt” .9 A beszé
dek elhangzása után a fejedelem fedetlen fővel mondta az országgyűlés szószóló
ja, Bánffy Boldizsár után az eskü szövegét, majd a résztvevők harangzúgás köze
pette vonultak el a fejedelem szállására. A beiktatást követő ebédre az egész or

7. Stefan Pascu: Petra Cercel si Tara Româneasca la sfîrsitul secolului XVI. Sibiu, 
1944.

8. Szilágyi Sándor: Rajzok és tanulmányok. 1. Bp., 1875. 75. A szerzeteseknek 25 nap 
alatt kellett elhagyniuk Erdélyt, s előírták számukra, hogy “ugyan eféle római religion 
való szerzeteseknek is klastrumok, collegiumok és közönséges helyen templomok ne 
lehessen,... köztünk donationalis titulo, aut alio quaesito sub colore nemes jószágot 
és örökséget ne bírhassanak.” A protestáns nemesség már 1581-ben, Báthory Zsig
mond megválasztásakor Gyulafehérvárra és Kolozsvárra korlátozta tevékenységü
ket. EOE III. (Szert: Szilágyi Sándor) Bp., 1877. 39.

9. Szilágyi S.: i. m. 88.
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szággyűlés hivatalos volt: trombitások és olasz zenészek muzsikája mellett tizen
két asztalnál lakomáztak fél kettőtől este tízig.

A XVI. század végére kiteljesedett a gyulafehérvári udvar pompája, a fejede
lem és udvara azonban élesen elkülönült az erdélyi társadalomtól.10 11 A fejedelem 
az udvartartáson beiül is sajátos helyzetbe került. A jezsuita Leleszi János atya 
mellett Báthory' Zsigmond „korát meghaladóan élénk és érett szellemű” személyi
séggé vált, de udvartartásában katolikus szokásaival igen elkülönült a protestáns 
többségtől. Zenei érdeklődése egyre több olasz muzsikus szerződtetéséhez, foglal
koztatásához vezetett, ami miatt az 1591. évi országgyűlésen a rendek nemtetszés
üknek adtak hangot. Szerintük a fejedelem nem takarékoskodik, mint elődei, s 
nem növeli, hanem tékozolja az ország jövedelmeit: annyit költ zenészeire, mint a 
fejedelmi testőrségre.11

A fejedelem az udvari etikett betartásával meghatározott értékelésbeli különb
ségeket is hangsúlyozni kívánt. Több helyen olvashatjuk pl,, hogy „a török követ
nek ...a fejedelem elébe ment, a pápai küldötteket viszont már csak a palota lépcső
jénél várta, a havasalföldi vajda képviselőjének pedig meg kellett elégednie a pa
lotabeli fogadással.”12

Zsigmondot a katonapolitikai események is szembeállították a rendekkel. A 
tizenötéves háború kirobbanásakor - Bocskaival egyetértve - a Habsburg oldalon 
történő beavatkozás mellett döntött. Elképzelését azonban igen nehezen tudta ke
resztülvinni a Báthory 1 stván korabeli hagyományosan törökbarát politika előnyeit 
élvező vezető rétegnél. Báthory7 Zsigmond fejedelem igen hatékonyan gyakorolta 
a megfélemlítés eszközét, hiszen kolozsvári szállásán a háborút ellenző tizenkét 
legjelentősebb ellenfelét letartóztatta, s törvényes el járás nélkül kivégeztette. Nem 
csoda, ha 1594-ben a második erdélyi országgyűlés végül a kétségtelenül sok ve
szélyt rejtő törökellenes politika mellett döntött.

A háború kezdetben katonai győzelmeket hozott, s erre az időszakra tehető a 
fejedelem házassága a későbbi magyar király, II. Ferdinánd nővérével, Mária 
Krisztiernával. A fiatal fejedelem a „rangjának megfelelő” házasság megkötését 
komoly diplomáciai sikernek tekintette. A házassági megállapodást 1595. március 
5-én Grazban kötötték. A Bocskai és Carillo vezette erdélyi küldöttség a 12 pont
ból álló szerződésben13 rögzítette a főhercegnő hozományát (Rudolf és Zsigmond

10. Klaniczay Tibor: Udvar és társadalom szembenállása KözépEurópában (Az erdélyi 
fejedelmi udvar a XVI. század végén) In. Pallas magyar ivadékai. Bp., 1985. 104— 
124.

11. EOE III. 277-281.
12. Szabó P: i. m. 53.
13. A menyasszony lemondott a Habsburg Birodalmon belüli örökösödési jogáról. Szi

lágyi Sándor: Egy nő a trónon. In. Rajzok és tanulmányok. I. Bp., 1875. 108-109.
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részérői összesen 110 ezer Ft.), s a vőlegény nászajándékát, amely a fogarasi ura
dalom lett (kb. 60 ezer Ft. értékben).

A Báthory Zsigmond fejedelemnél két évvel fiatalabb menyasszonyt anyja, s 
népes küldöttség követte Erdélybe. Előbb a határtól díszcsapaíok kíséretében Ko
lozsvárra mentek, ahol a bevonulás alatt zenebandák játszottak. Háromnapi 
mulatás után indult a menet Gyulafehérvárra A fejedelem kétezer főnyi főúri kísé
rettel Tövisig ment menyasszonya elé, ahonnan nyolc fehér ló húzta „gazdagon 
aranyozott díszkocsival” vitte Mária Krisztiemát és anyját fővárosába. Az esküvő 
fényes külsőségek közepette zajlott. A székesegyházban Carillo Alfonz szónoklata 
után a pápai nuncius végezte az esketést, amit ágyúlövések és trombitaharsogás 
kísért. A díszebédre a fejedelmi lovagteremben került sor, amelyet Zsigmond erre 
az alkalomra külön feldíszíttetett. A lakomához csak a Somlyói tiszttartó 25 tehe
net, 24 borjút 24 bárányt, 653 tyúkot, 167 kappant, 122 malacot valamint 2500 
tojást és 25 pint vajat helyezett készenlétbe. A következő napon átadták a nász
ajándékokat. Zsigmond egy 100 ezer Ft értékű teljes asztali ezüst készletet, a csá
szár 40 ezer Ft értékű ékszert, a városok kupákat, serlegeket, szám szerint 109 
darabot nyújtottak át. Az esküvő után tíz napot még együtt töltött az ünneplő kísé
ret, majd Mária Krisztierna elkísérte anyját, Zsigmond pedig a török elleni hábo
rúra készült.

A házasság korántsem folytatódott olyan boldogságban, ahogyan kívánták: „Is
ten adjon üdvöt és áldást a fejedelmi párnak!” Zsigmond már 1597-ben el akart 
válni feleségétől, aki 1599-ben hagyta el végleg Erdélyt, (30 kocsi, 34 szekér, 299 
személy kísérte) előbb anyja udvarába, majd a halb kolostorba vonult. A pápai 
udvarnál ugyanaz a Carillo tett a válásra előterjesztést ( 1599. június), aki a házas
ság létrehozatalában is közbenjárt.14.

A katonapolitikában és a magánéletben meghasonlott fejedelem egyre kevésbé 
tudott jó kapcsolatokat fenntartani az erdélyiekkel. Ahogyan a gyulafehérvári zene
kar egyik olasz tagja, Pietro Bustó már 1595-ben leírta: „Nagyon élvezi az olasz 
szokásokat, ... az övéivel azonban már nehezebben jön  ki.” ’5 A humanista 
Szamosközy István, a gyulafehérvári levéltár conservátora azzal vádolta16, hogy 
„minden tisztességet kirekesztve hányát homlok hajhássza a gyönyört,...többnyire 
csak saját szórakozása kedvéért, nem a köz hasznára csődítette össze palotájába” az 
olaszokat. Azaz nem „orvosokat, költőket, szónokokat, csillagászokat, képfaragó
kat, építészeket” alkalmazott, akik az ország hasznára tevékenykednének, hanem

14. A főhercegnő cselédei hit alatt vallották, hogy nem éltek házas életetet, ezért a grazi 
székesegyházban a pápai nuncius nyilvánosan mondta ki az elválást. Uo. 123.

15. Bustó levele fivéréhez (1595. jan. 21.) Klaniczay T: i. m. 120.
16. Szamosközy István: Erdély története (1598-1599, 1603) Bp., 1977. 57-61.
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szakácsokat, édességkészítöket, hurkatöltőket, zöldség- és virágkertészeket, színé
szeket, szabókat, bajvívókat fogadott fel, akik a hiúságát kellően legyezgették.

Báthoiy Zsigmond meghasonlásai -  lemondásai Erdély trónjáról -  előrevetítet
ték a fejedelemség pusztulását. 1599-ben Lengyelországból hazatérő unokatestvé
re, Báthory András bíboros javára lemondott a trónról, akinek seregeit a Rudolf 
császár által támogatott Mihály havasalföldi vajda a Szeben melletti Sellenberknél 
(1599. okt. 28.) megverte. A vajda nem élvezhette sokáig diadalát, mert 1600. szep
tember 18-án az erdélyi rendek által behívott Basta császári tábornok Miriszlónál őt 
is legyőzte. Bár 1601-ben Báthory még egy kísérletet tett a trón visszaszerzésére, 
Basta azonban némi erőgyűjtés után Goroszlónál (1601. aug. 3.) visszaszerezte tőle 
a fejedelemség feletti hatalmat. Mihály vajdát pedig egyszerűen megölette. Az im
már török csapatokkal visszatérő Báthoryt 1602-ben már borzasztó látvány fogadta. 
Ennek hatására ismét lemondott, s újra Basta seregeié lett az ellenőrzés joga. Bár 
1603-ban Székely Mózes is megpróbálkozott Erdély visszaszerzésével, ez az akció 
ismételten Basta zsoldosainak - ha lehet még véresebb - visszatéréséhez vezetett.

A XVII. század idegen zsoldoshadak pusztításaival, tatárdúlással, s Erdély 
módszeres kifosztásával kezdődött. Állítólag csak Brassónak és környékének 350 
ezer forintjába került Basta elvonulása. A kortársak szerint Basta két tonna arany -  
és ezüstneműt vitt magával a fejedelemségből.17 A terület készpénzkészletei vé
szesen leapadtak. A zsoldként és zsákmányként kikerülő készletek pótlása hosszú 
időt kívánt, miközben az országrész gazdasági viszonyai is szétzilálódtak, keres
kedelmi lehetőségei szűkültek. A tizenötéves háborúban felmorzsolódott az erdé
lyi haderő, válságos állapotba jutott a székelyek és a hatalom viszonya.

A kialakult helyzet egyértelműen magyarázza, hogy az 1604—tői induló Habs- 
burg-ellenes megmozdulás miért csak periférikusán érintette Erdélyt. Bocskai, 
akinek politikai céljai között szerepeli a fejedelmi hatalom megszerzése, igazoltan 
biztosabb katonai támaszt találhatott a Felvidék területén, ahol a társadalmi mo
tivációk is egyértelműbbek voltak. Az általa vezetett magyar rendi mozgalom ered
ményei azonban hozzájárultak ahhoz, hogy Erdély esélyt nyerjen korábbi pozíciói 
visszaszerzéséhez. Bocskai politikai végrendelete erősítette az erdélyiek elhiva
tottságát, önálló politikai feladatvállalásukat, ugyanakkor figyelmeztetett is a kirá
lyi magyarországi területekkel való kapcsolatok ápolásának fontosságára.

Bocskai az 1605. évi medgyesi országgyűlésen az egyik legjelentősebb felvidé
ki birtokost, a főúri család birtokvagyonának megalapozóját, Rákóczi Zsigmondot 
bízta meg Erdély kormányzásával. Rákóczi ,.idős és jámbor úr volt”, aki a gyulafe
hérvári központból rendben tudta tartani az erdélyi bel viszonyokat. Mivel Bocskai

17. Erdély története. A kezdetektől 1606-ig. (Szert: Makkai László és Mócsy András) 
Bp., 1986. 540.
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a hadakozás hátországának szerepét kérte tőle számon, arra nemigen volt lehetősé
ge, hogy komoly változtatásokba kezdjen.

Bocskai elfogadta az erdélyi rendek által felkínált hatalmi pozíciót, de saját 
fejedelmi központját a Szepesi Kamara székhelyén, Kassán rendezte be. A  gazdag 
kereskedőváros földrajzi fekvése, közelsége Erdélyhez, ugyanakkor védettsége 
ideális irányító központtá tették. Hozzájárult a kiválasztáshoz az is, hogy a kassai 
főbíró, Bocatius János Bocskai töretlen hívének számított. Bocskai a XV. századi 
„királyi ház” épületében -  amely 1554-től a felső magyarországi főkapitányok 
székhelye volt -  tartotta udvarát. Innen irányította a bécsi udvarral folytatott tár
gyalásokat, ide küldte neki leveleit Illésházy István, a tárgyalások főúri vezetője. 
Levelezésükből azt is megtudhatjuk, hogy a fejedelemnek igen megtetszett Kassa, 
amit semmilyen körülmények között nem akart elhagyni: „Az rósz házakat elun
tuk, az kassai szép házaktól semmiképen meg nem válhatunk.” - ír ta  1606 február
jában.18 Arról is tudósította levelezőpartnerét, hogy „jó izüven iszunk néha az jó 
édes borokban az kegyelmetek egészségére”, s később küldött is a tokaji borból a 
delegáció vezetőjének. A Bécsben tartózkodó Illésházy szerezte be a fejedelem 
töröknek szánt ajándékait. 1606 januárjában pl. Bocskai a vezér pasa kérésére a 
szultánnak rendelt kis „kézben, vagy nyakban viselni való” szép órákat, amelyeket 
a 29 „ezüst m íve t... egy gyémánt és egy rubin gyűrűt” tartalmazó küldeménnyel 
együtt indított útjára a követ 1606 februárjában.19 Az udvartartás szükségére is 
vásároltatott a fejedelem. 1606 októberében kristályüvegeket és „egy skatula 
czitromot”, novemberben pedig olasz borokat20 indítottak Kassára útnak.

A kassai udvarban tartózkodott az ifjú Báthory Gábor is, aki élvezte Bocskai 
bizalmát. Olyannyira, hogy 1605-ben, a szultáni táborba menő fejedelem még a 
következőket írta Homonnai Drugeth Bálintnak: „Ha énnékem (kit Isten ne adjon) a 
török miatt mostani közikbe való menetelemben valami nyavajám történik, Magya
rországot ne hagyja(d) el ... az magyarországi urak közül Báthory Gábort minde
neknél feljebb becsüljed, és vele értekezzél.” A nagy beteg Bocskai bizalma az eset
leges utód szerepét sugalmazta a fiatalembernek, aki a fejedelmi udvarban Káthay 
Mihállyal együtt az ún. „vadak”, vagy túlzók csoportját alkotta. Bocskai végrende
letében azonban már Homonnai Drugeth Bálint szerepelt, mint ajánlott utód. A feje
delem halála után azonban az erdélyi rendek mégsem őt, hanem a bizalmukat élve
ző, általuk jól ismén öreg Rákóczi Zsigmondot választották fejedelmüknek. Ezzel a 
lépéssel egy rövid időre a változatlanság mellett döntöttek. 1608 ban azonban a

18. Bocskai levele Illésházynak február 3-án. Szilágyi Sándor: Bocskai István és Illésházy 
István levelezése 1605-ben és 1606-ban. Történelmi Tár. 1878. 67.

19. Uo. 61. és 79.
20. Uo. 559. és 630.
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hajdúk bizalmát elnyert Báthory szabályosan megegyezett Rákóczival, akinek a le
mondásért cserébe a felvidéki Sáros és Szádvár birtokát ajánlotta fel.

Báthory Gábor ecsedi várában várta és nagy pompával fogadta az erdélyiek 
küldöttségét, amely a választási feltételeket hozta. 1608. március 14-én a feltéte
leket aláírta, s 22-én már indult is, hogy fényes kísérettel Kolozsvárra vonuljon. 
Kolozsvár előtt az ecsedi vár kapitánya, Bethlen Gábor fogadta, aki hódolattal 
vezette be a városba. A rendről, amely megfélemlítés eredménye volt, a hajdúk 
gondoskodtak. A kortársak szerint „az városban is sok (hajdú) az gazdáját megver
te és az házban nem mert maradni”.21 A 19 éves ifjút a bevonulást követő napon a 
kolozsvári nagytemplomban harangzúgás közepette ünnepélyesen iktatták be feje
delmi méltóságába.

A fiatalember nem Gyulafehérvárra tette székhelyét, hanem az 1608. évi ko
lozsvári országgyűlés szászellenes hangulatát kihasználva a gazdag német váro
sokat nézte ki magának. (Állítólag a Báthoryhoz hü székelyek körében terjedt el a 
vélemény, hogy a szászok csak vendégek Erdélyben, akik a „magyarság zsírján 
gazdagodtak meg”.22 ) Angyal Dávid szerint a fejedelem azért akarta Szebent meg
szerezni, „mert szüksége volt oly erősségre, ahol meghúzhatja magát, ha bajba 
kerül, s ahonnan a két vajdaság és esetleg más országok ügyeit is könnyebben 
vezetheti, mint Kolozsvárról.” Kővári László a gyulafehérvári palota leégett volta 
mellett szintén Szebenjól védhető állapotát fogadta el Báthory érveléséből (bár a 
AVI. század közepi erődítési munkák még nem fejeződtek be).

Szepsí Laczkó Máté leírása alapján az elfoglalás a következőképpen zajlott le: 
„... okossággal élt a fejedelem Szeben megvételében. A hadaival Szeben hostátjába 
mene, magát ötvened magával bebocsáták, megvendégelék. Másnap reggel a ha
dak, trombitaszó után felkészülvén, fölülék, a fejedelem ötvened magával a város
ban a szerént. Midőn a kapuba jut, a bóthajtás alatt megálla ötvened magával, és 
dicséri a polgároknak, hogy igen szép és erős alkotmánya volna. Midőn a kapuban 
mulatna a fejedelem, a kész hadak a parancsolat és végzés szerint oda nyargalának, 
a kapukat megvevék és minden hadakat a városban bészállásolának.”23 A december 
17—i országgyűléssel már el is fogadtatta, hogy ezután Báthorynak és utódainak 
Szeben legyen a székhelye, ahol a magyarok és a székelyek is vehessenek maguknak 
házakat, s a fejedelem illő testőrséget (kb. 1000fő: 500 gyalog és 500 lovas) tart
hasson, s a város védelmére szolgáló eszközök mind a fejedelemnél legyenek

A  kialakult helyzetben a fenti döntés nem rövidtávra kívánt intézkedni, az 1613- 
tól hatalomra került Bethlen Gábor az elgondolást mégsem tette magáévá. Bár az

21. Nagy László: Tündérkert fejedelme. Báthory Gábor. Bp., 1988. 105-106.
22. Uo. 134.
23. Uo. 176.
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első években ő sem nélkülözte a leggazdagabb szász városok fényét,24 komoly 
felelőssége és halaszthatatlan feladata lett a fejedelmi udvar kiépítése, épületeivel, 
fényűző berendezésével, s a fejedelmi hatalom tekintélyét elfogadó, de igen magas 
műveltséggel rendelkező udvari nemességgel együtt.25 A medgyesi országgyűlés 
már 1614-ben intézkedett26 a gyulafehérvári palota újjáépítéséről, amikor kapun
ként 1 -1 forintot szavazott meg, s a fejedelem nek egy hónapra egy-egy munkásem
bert. valamint minden öt kapu után egy négyökrös szekeret biztosított. A század- 
fordulón Basta generális seregei által tönkretett palotát Bethlen itáliai építőmeste
rekkel (a mantovai Giovanni kandival és a velencei Augustino Lerenával) az általa 
kedvelt pártázatos reneszánsz stílusban27 építtette újjá, követve, még inkább kitel
jesítve ezzel nagy elődei példáját. Gondot fordított Gyulafehérvár erődítésére is, 
amelynek három bástyáját az erdélyi rendek, a negyediket pedig a fejedelem vál
lalta magára. 1627-re azonban csak Bethlen és a szászok címerekkel díszített bás
tyája készült el, a másik két - a magyar és székely - nemzet építkezése még befeje
zetlen maradt.28

A fennmaradt leírások és a fejedelem számadáskönyvei alapján az újjászületett 
palota berendezési tárgyait a korabeli Európa különböző területeiről (Bécs, Velen
ce, Isztambul) vásárolták, így az stílusát tekintve igencsak eklektikus képet mutat
hatott. 1626-ban a Velencébe küldött Hatvani István 106 mázsa kéneső és 50 má
zsa viasz árát, 10.208 forintot és 28 dénárt költött el luxuscikkekre, amelyek kö
zött atlasz selymeket, „veres virágos és szederjes” bársonyt, 200 darab „kék szín 
aranyas bőr kárpitot”, ugyanannyi zöld kárpitot, arany és ezüst fonalakat is vásá
rolt.29 Gondja volt arra, hogy a mennyezetet freskók, a falakat igényes kárpit borít-

24. Bethlen Szeben megtartásával kapcsolatban előbb egyezkedni próbált a szászokkal, 
majd 1614. február 17-én visszaadta nekik avárost, s elvonult onnan.

25. 1627-ben már arra ösztönözte az erdélyi nemességet, hogy Fehérváron vegyenek vagy 
építsenek maguknak házat.

26. bnreh István: A fejedelmi gazdálkodás Bethlen Gábor idejében. In. Erdélyi eleink emlé
kezete (1550-1850) társadalom - és gazdaságtörténeti tanulmányok, A magyarságkutatás 
könyvtára XXII. Sorozatszerkesztő: Diószegi László, Fejős Zoltán Bp., 27.

27. TarnócMárton: Erdély művelődése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában. 
Bp., 1978. 21. Az eperjesi Linder Márton és az olasz Giacomo Resti’ is udvari építé
szei közé tartozott.

28. Az országgyűlések is folyamatosan szavazták meg a kért összegeket a várfalak és 
bástyák építésére, Gyulafehérvár erődítésére. EOE. VIII. 71. A fehérvári öreg temp
lom és tornyának renoválása, a csonka torony felépítése is Bethlen nevéhez fűződik. 
Kemény János Önéletírása. In. Kemény János és Bethlen Miklós művei. A szöveg- 
gondozás és a jegyzetek: V Windisch Éva Bp. 1980. 32.

29. Radvánszky Béla. Udvartartás és számadáskönyvek. Bethlen Gábor fejedelem udvar
tartása. Bp., 1888, 59-65. A terra sigíllata korsók közül hármat a fejedelem címerével
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sa, egy Nagy Sándor tetteit bemutató - két szobára való - kárpitért pl. nem sajnált 
11 000 tallért kifizetni.30 A kényelmes, ugyanakkor fényűző bútorzat, a török ha
tást tükröző sok szőnyeg, a fegyverek, a velencei kristályok és flandriai kárpitok 
jól tükrözik a kelet és nyugat között lavírozó kis állam sajátos helyzetét, fejedel
mének tekintélyét.

A jelentős fejlesztések ellenére Bethlen Gábor második házassága alkalmával 
mennyegzöjét - bizonyára okkal - nem Erdélyben, hanem a felvidék legjelentő
sebb kereskedővárosában, Kassán tartotta meg. A mennyegzői ünnepségeket ala
pos felkészülés előzte meg: a hét bevásárlás alkalmával ezer végnél több angliai 
kék és veres posztót, velencei luxuscikkeket (pl. 4 mázsa nádmézet, gyümölcsö
ket, ékszereket stb.) vásároltatott, hogy méltóságának megfelelő színvonalú le
gyen a rangos esemény.31

A 24 éves Brandenburgi Katalint egy Rákóczi György vezette követség kérte 
meg Bethlen számára. A 46 éves fejedelem erejét hatezer díszes lovas,ezerötszáz 
kék egyenruhás hajdúvitéz, ötszáz, muskétás” mutatta, amikor 1626. március máso
dikén „virágos fejér vont-ezüst köntösben, nuszttal béllett galléros mentében, kolcsos 
tollason” fogadta a messzi földről érkező menyasszonyt.32 A Katalin hercegasszony 
számára a kassai ünnepségre készíttetett hintó „veres bársonyos vala mindenütt az 
szokott helyeken és szkóíium arannyal gazdagon megrakva, melyeket Konstantiná
polyban varrattak vala; minden vaseszközei az holott lenni szoktak, megaranyozott 
ezüsttel burítottak, hámjai a lovaknak veres bársonyosok és varrottak...”33

A közel kétezres vendégsereg ellátása, elszállásolása komoly megterhelést je 
lentett a kassaiaknak, a több napig tartó, lakomákban, lovagi tornákban és táncvi
galmakban, tűzijátékokban bővelkedő ünnepségről azonban igen jó  véleménye ala

díszíttetett. A vásárlások között számos drágakő is szerepelt pl. 40 apró gyémánt, 9 
öreg gyémánt, ebből 34 gyémántos gyűrű készült. A megvett 28 rubiniból 22 mbintos 
gyűrűt is készíttetett s mindezekért összesen több mint 350 forintot adott ki. Uo. 60-61.

30. Imreh /.: i. m. 33. Más kárpitokon Julius Caesar tettei, vagy' bibliai történetek eleve
nedtek meg. TarnócM.: i. m. 16. Hálószobájának freskóira Martin Opitz epigrammá
it festette, aki Bethlen palotáját a nyugati és keleti kultúra találkozásának tartotta. 
Csetri Elek: Bethlen Gábor életútja. Bukarest, 1992. 142.

31. ö t  nagyobb és két kisebb vásárlást hajtatott végre, amelynek során csak Velencéből 
40 mázsa árú érkezett. Imreh !.: í. m. 33.

32. Ohomi T.:i. m. 127. Kemény János, későbbi fejedelem is tagja volt a küldöttségnek, 
aki szerint a szerelemre éhes Mikó Ferencnek is megesett a szeme az erdélyiek előtt 
különös öltözetben mutatkozó csinos hercegnőn, de “csak száraz korcsomája lön”. 
Kemény J. szerint: “Itt láttunk mi magyarok elsőben olyan asszonyemberi öltözetet, 
hogy mellyek mezítelen, kinyitva legyenek...” i. m. 57.

33. Imreh L: i. m. 33. és Kemény J. : i. m. 62-63.
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kult ki a résztvevőknek.34
A sokat hadakozó fejedelem békeévei, különösen pedig a távoli udvarból érke

ző fiatal feleség megérkezése növelték az udvar szertartásainak, rendezvényeinek 
fényét. Ebben a környezetben a lengyel hercegek, havasalföldi és moldvai bojárok 
fiai mellett ott nevelődött az erdélyi állam jövendő politikus és diplomata nemze
déke is. Kemény János szerint gondja volt rá, hogy udvarában a föemberek és urak 
gyermekei szolgáljanak. Inasait páncélban, felette „veres virágos zubbonyban, 
nyuszttaí prémezett bársonyos süvegesen járatta, „mert igen csinos és királyi pom
pás módos magaviselő fejedelem lévén, ahhoz képest udvart is csinost tart vala”.35

A külországi követek fogadása, a közkedvelt vadászatokon, a díszes ünnepsé
geken való szereplés lehetősége mind-mind kedvező alkalmaknak bizonyultak az. 
európai viselkedési normák és szellemi értékek elsajátításához.

Az udvar mulatságaira a korabeli Európa élvonalába tartozó „excellentissimus” 
muzsikusokat - mint „francusok között felette jó  trombitásokat' - hívtak meg, a 
táncokat a spanyol táncmester, Don Diegode Estrada tanította be az apródoknak és 
udvarhölgyeknek, a farsangi vigalmakra való készülést pedig a gyakran vásárolt 
álorcák, maskarák bizonyíthatják.36

Bethlen Gábor gyulafehérvári könyvtárát a kortársak Mátyás könyvgyűjtemé
nyéhez hasonlították, amely a fejedelem olvasási igényei mellett37 a kollégium 
hasznát is szolgálta. A könyvtárat ugyanis az 1622-ben létrehozott Bethlen Kollé
giumnak38 39 adta át, amely a kor kiemelkedő tudósait alkalmazva válhatott „Collegium 
Academicummá”, emelve a fejedelmi udvar fényét is. A XVI. század nagy fejedel
méhez, Báthory Istvánhoz hasonlóan következetesen támogatta udvari környeze
te, s az általa kiválasztott személyek iskoláztatását, külföldi taníttatását. Böjti Ve
res Gáspárnak 1618-ban írott levele3" jól tükrözi célkitűzéseit: „Hogy pedig szán
dékunkat jól megértsd, ahhoz tartsd magad, hogy ne csak a teológiai, hanem a 
bölcseleti tudományokat is alaposan megtanuld, hogy amikor majd hazatérsz, úgy 
az egyházi, mint a polgári dolgokban is s a külügyek igazgatásában, segítséged
nek hasznát vehessűk magunk, nemzetünk, hazánk érdekében. ’’Törekvéseivel Beth

34. Kemény úgy tudósított, hogy a lakodalom alatt “mesterséges tüzes szerszámok lőnek” 
i. m. 64.

35. Imreit I.: i. m. 31. Kemény János maga is a gyulafehérvári iskolában nevelkedett, s 16 
esztendős korától kezdve a fejedelem parancsolta számára az udvari szolgálatot. Ke
mény J. : i. m. 37.

36. Csetri E.: i. m. 144.
37. Táborozásaira is szekérre való könyvet vitt magával, s huszonnyolcszor olvasta végig 

a Bibliát is. Uo. 23.
38. Jakó Zsigmondi írás, könyv, értelmiség. Bukarest, 1979. 8-9.
39. Idézi TarnócM.: i. m. 25.
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len mindent megtett, hogy utódainak hosszú időre biztosíthassa a török árnyéká
ban felnövő ország nyugati udvarokban is elismert diplomatáit, értelmiségét.40

„Öreg” Rákóczi György folytatta a fejedelemség megerősítését, politikája az 
erdélyiek nyugodt gyarapodását segítette elő. Tovább építette a gyulafehérvári 
palotát is. Az ő fejedelemsége idején azonban az erdélyi udvar puritánabb lett, s a 
Bethlen alatti toleranciát mellőzve eluralkodott annak református jellege. Nem
csak elősegítette református munkák megjelenését, vagy pl. Váradon a nyomda 
újraindítását, hanem arról is gondoskodott, hogy ajándékképpen küldjenek a meg
jelent könyvekből a hódoltsági református közösségek számára. Könyvtárának 
gyarapításakor ő is Mátyás híres könyvtárát tekintette követendő mintának, oly
annyira, hogy a szultántól még a Corvinák néhány kötetének visszaszerzését4' is 
kezdeményezte. Rákóczi emberközelibb fejedelem volt, mint Bethlen, döntéseit 
inkább jellemezte a kiszámíthatóság, mint a tanácsadói kör látókörén messze túl
néző nagy előd idején.

ARákócziak felvidéki birtokai miatt II. Rákóczi György fejedelemsége idején 
két udvar is kialakult: az ifjú fejedelem mellett anyja, Lorántffy Zsuzsanna sáros
pataki udvara a művelődés fellegvárává, s a királyi Magyarország rendi politiku
saival kialakított kapcsolatok színterévé válhatott. A sárospataki építkezéseknél 
ezért tudatosan követték a gyulafehérvári udvarban alkalmazott, s ott kedveltté 
vált építészeti elemeket, ezzel is emelve a magyarországi rendek felé nyitott poli
tikát folytató udvar fényét. 1642-ben Debreczeni Tamás prefektus maga is utalt 
erre, amikor a bokályok felrakásához Erdélyből kért Lorántffy Zsuzsannától mes
tereket: „Az fejérvári audencia házban is én rakattam volt fel 1624. Esztendőben”. 
A kazettás mennyezetek mellett az emeleti boltozatos termekben Eperjesről hoza
tott „képíró” dolgozott, s 1648-ban bécsi kereskedőktől rendeltek a palota falaira 
„igen szép figurákkal s históriákkal való” falikárpitot.42 A sárospataki vár kertje a 
fejedelemasszony idején vált országos hírűvé, ahová Erdélyből, de Pozsonyból is 
hozatott tulipán és nárciszhagymákat.43

A XVÍ1. század közepén, II. Rákóczi György sikertelen lengyelországi hadjára
tát követően hirtelen és gyökeresen megváltozott az Erdélyi Fejedelemség moz
gástere, politikai -katonai megítélése. Erdély ugyanis Lengyelországban nemcsak 
hadseregét, és diplomáciai-katonai megerősödésének lehetőségét veszítette el,

40. Péchi Simon, Kassai István, Kamuthy Farkas, Kovacsóczy István stb.
41. Obomi 146-147. Rákóczi azonban nem kapott Corvina köteteket a töröktől.
42. Tamás Edit: Erdély és Patak nagyasszonya, Lórántfly Zsuzsanna. In. “Rákóczi urunk 

hadaival itten vagyunk” (Szerk. Takács Péter) Debrecen - Nyíregyháza, 2000. 139- 
140.

43. Uo. 143.
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hanem magára irányította az európai kérdések iránt újabban ismét élénken érdek
lődő szultán figyelmét, valamint haragját is, amelynek hamarosan kézzelfogható 
jeleit tapasztalhatta. Területét török és tatár csapatok pusztították, amelyek a szul
táni üzenetet semmibe vevő fejedelmet és országát kívánták megbüntetni.

Erdélynek nem volt könnyű megbarátkozni ezzel a helyzettel, s belenyugodni 
önállósága elvesztésébe. A kiútkeresés jele, hogy 1658 és 1661 között kénytelen- 
ségből -  Barcsay, ismét Rákóczi, majd Kemény János személyében -  háromszor 
váltottak fejedelmet.44 Amikor Lipót császár Kemény János megsegítésére elin
dította Montecuccoli seregeit, a török hatalom is elérkezettnek látta az időt, hogy 
ismét új fejedelmet választasson. Miután sem a székelyek, sem a szászok között 
nem találtak arra alkalmas személyt, a szultán a birtokaira visszavonuló, fiatal 
Apafit ítélte megfelelőnek45 egy báb-fejedelem tisztére. Szeptember 14-én érke
zett a szultáni parancs Apafi Mihályhoz, hogy foglalja el Erdélyország fejedelmi 
székét. Ali pasa fegyveresekkel vitette Ebesfalváról a tábori országgyűlésbe a 29 
éves Apafit, akinek egyelőre a török seregeken kívül egyéb támogatója nem akadt.

Ali pasa úgy ítélte meg, hogy a három évnél hosszabb tatár rabság engedelmes 
szolgálattevővé formálta a fiatalembert. Elődeinek mindegyike keservesen megfi
zette az önállóságra törekvés árát, hiszen a fejedelemség „annyira elpusztult, a 
török annyi lakost hajtott el, hogy Erdély csaknem sivatagnak látszik/’ Egy fel
dúlt. elpusztított országban, elegendő fegyveres erő és vezetési tapasztalatok nél
kül, támogatók híján, az idegen hatalom által kiválasztott fejedelemnek nem sok 
reménye maradt a megerősödésre. Minden jel arra mutatott, hogy Erdély csillaga 
valóban leáldozott.

Apafi Mihály huszonkilenc évig (1661-1690) volt a török és a Habsburg nagy
hatalom között manőverező kis erdélyi állam fejedelme. A fejedelem a 60-as évek 
közepétől egyértelmű elfogadásnak örvendett, kortársai elsősorban megfontoltsá

44. Bár a krimi tatárok fogságát megjárt Kemény János megmaradt a török hűségén, az 
1661. áprilisi besztercebányai országgyűlésen elfogadtatta a rendekkel, hogy “a török 
az ellenség”, mondván: “A haza... addig tartozik a törökhöz való hűségét megtartani, 
a meddig oltalmazza, protegálja... Ha pedig nem, sőt nyilván valóan veszedelmére s 
pusztulására igyekszik... szabad mind az országnak, mind a fejedelemnek maga oltal
mazására minden médiumokat felkeresni... ”

45. Az újdonsült fejedelem családja nem tartozott Erdély meghatározó politikai elitjébe. 
(Apja küküllői főispán és fejedelmi tanácsos volt, aki Mihály fia születését (1632) 
csak három évvel élte túl.) Apafi Mihály Bornemissza Pál Jenői várkapitány Anna 
nevű lányát vette feleségül, s így az asszony két lánytestvérének házassága révén a 
leendő fejedelem a Kemény és a losonci Bánfiy családdal is rokonságba jutott.
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gát dicsérték. Stabil családi háttérrel rendelkezett, felesége, Bornemissza Anna 
egyenrangú félként vette ki részét a feladatokból.46

Apafit a kortársi közvélemény tanult, jóravaló, de befolyásolható embernek 
tartotta. „Papnak lett volna legalkalmasabb, nem fejedelemnek” -  írták róla. Ezzel 
szemben a források azt mutatják, hogy bár kétségtelenül meghallgatta tanácsadóit 
-  köztük az elődök jó szokásaihoz hasonlóan a feleségét is -  sikerült elérnie, hogy 
fejedelmi tekintélyét elismerjék és tiszteljék. Udvarának külön utakon járó előke
lőit (Bánffy Dénesi, Béldi Pált stb.) megbüntette, szigorú, olykor kegyetlen ítéle
tekkel vitte keresztül igazát.

A fejedelemasszony időnként mint társuralkodó állt férje mellett. Főleg a kincs
tári uradalmak irányításában játszott szerepet, gondosan vezetett számadásköny
veit a kortársak is mintaszerűnek tartották. Apafi nagyra értékelte feleségét, s már 
1663-ban neki adatta Fogaras várát, amelyről Evlia Cselebi azt jegyezte fel: „Er
dély királya alá tartozik, de a szász-magyarok hatalmában van.” Ezzel a lépésével 
visszatért az erdélyi fénykor hagyományához, hiszen Bethlen Gábor 1626-ban 
Brandenburgi Katalinnak, I. Rákóczi György pedig Lorántffy Zsuzsannának en
gedte át a várat és uradalmat.47

Apafinak több „udvara” is volt, mivel a gyulafehérvári palota leégése miatt 
változtatni kényszerült. Bár Apafi hozzákezdett felépíttetni az 1661 ben felégetett 
Gyulafehérvárt, amely „ elhamvadt s benne egyetlen épület sem maradt fenn  ”, de 
fejedelmi központtá nem tette azt többé. Az építkezések hatását azonban Evlia
Cselebi már 1666..ban tapasztalta: „templomai, bazárja, fogadói és palotái egész
le a Maros folyóig annyira kiépültek, hogy az le nem írható.” Apafi udvara előbb 
Ebesfalván, majd Fogarasban működött. (Birtokai egy tömbben koncentrálódtak, 
Ebesfalvát és Balázsfalvát övezték. ) Fogarasban tovább építette a várat, különösen 
a déli részt, amelynek első emeleti nagytermében gyakran tanácskoztak, ahol a 
flandriai kárpitokkal borított ebédlőterem és a fejedelmi lakosztály is található. A 
balázsfalvi építkezések eredményeit a nagy paloták (díszes termek) dicsérték, fa
lain „czifra iratos” kárpitokkal, s 1689-re egy nagy bástya is felépült, valamint egy 
„vigyázó erkély” őrházzal együtt.

A fejedelmi udvarban „cifra” ceremóniák szerint folyt a vendéglátás. Még a 
kézmosás rendjét is a rangok határozták meg. A leírások szerint Zrínyi Ádámot 
(vagy máskor a lengyel király követét) különös kegyben részesítették akkor, ami-

46. Kilenc gyermeket szült férjének, közülük hét élte meg a felnőttkort. A féléves Györgyöt 
és a hatodik évében elhunyt Gergelyt a kolozsvári Farkas utcai templomba temették. 
1677 -ben megszületett harmadik fiuk, akit a fejedelem után Miháfynak neveztek.

47. Az 1673 novemberi gyulafehérvári országgyűlés 100 ezer birodalmi tallérért Huszt 
várát és uradalmát a hozzátartozó sóbányákkal és jövedelmekkel együtt szintén Bor
nemissza Annának adta, amelyet élete végéig használhatott.
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kor „egyszerre töltötték mind a fejedelem, mind az ő kezére a vizet és egyszerre is 
törölték a kendőhöz.” A d ió- és körtefából készült „faragott müvü” asztalok mel
lett azonban már metszett poharakat is használtak, különösen a finomabb borokat 
szolgálták fel „kristály csészékben”. Az udvari zenekarból Apafinak a duda volt a 
kedvelt hangszere, hangjára szívesen és gyakran táncolt. A Rákócziakhoz és Thö
köly Imréhez hasonlóan Apafi is igen kedvelte a vadászatot is, ólaiban 129 agarat, 
83 kopót és 53 vizslát tartott. (A legjobb vizsláknak és az ún. „palotás agárnak” a 
szobákba is bejárásuk volt, azokat nem a falkaakolban tartották.)

Apafi nagymértékben kiaknázta, udvartartása és az. ország költségeire használ
ta fel Erdély természeti kincseit. Ismeretes, hogy 1662 -ben Kücsük basa hadisar
cát a sójövedelemből fedezte. Jellemző, hogy míg a készpénzadó maximum 150 
ezer forintot tett ki, addig a s ó - , az ezüst, a réz - , valamint a kéneső bányák és a 
harmincadok jövedelméből kb. 250-300 ezer forint jövedelme lehetett. A fejede
lemnek gondja volt a háborús időszakban leromlott állapotú sóbányák újraindítá
sára, ezt példázza 1664-65-ben kiadott művelési utasítása is. Ugyancsak ő építet
te újra a II. Rákóczi György által alapított görgényszentimrei papírmalmot is.4S

Buda visszavétele és a pozsonyi országgyűlés után azonban a katonai helyzet 
már minden kétséget kizáróan az erőfölényből diktáló császári udvarnak kedve
zett, bizonyíthatja ezt előbb a Caraffának kifizetett tetemes hadisarc (összértéke 
csaknem 2 millió forint), majd Lotharingiai Károly 1687 őszi bevonulása. Egyér
telművé vált, hogy Erdély nem tud kellő katonai erőt igénybe venni saját területé
nek védelme érdekében, s ezért Apafinak a Balázsfalván megkötött újabb szerző
désben vállalnia kellett a roppant hadsereg téli elszállásolását. Amikor 1688-ban a 
bécsi udvar ismét Caraffát küldte Erdélybe, már mind semmibe vesztek az előző 
évi szerződés önálló fejedelemség elismerésére vonatkozó pontjai. A fejedelem
asszony halála (1688) csak növelte Apafi bizonytalanságát, aki fizikailag és morá
lisan egyaránt rosszul tűrte a megpróbáltatásokat. Élete utolsó másfél éve egy de
presszióba esett, beteg ember kínlódása volt, aki már sem magán, sem országán 
nem segíthetett. 1690. április 15-én halt meg, igen csekély reményt sem hagyva 
híveiben, hogy a fejedelemség fiára maradhat, s hogy az Erdély önállóságának 
maradékát még meg lehet menteni.

Halála után néhány hónappal azonban a hadiszerencse forgandósága ismét kí
nált egy esélyt az erdélyieknek. Igaz, amikor a török ellentámadás lendületére tá- 48

48. 1663—tói a fejedelemasszony irányította a munkálatokat: amelynek eredményeként a 
gyulafehérvári papírmalommal együtt ez a három vízikerekes malom látta el durvább 
anyaggal a fejedelmi udvart és az iskolákat. Aporumbáki üveghuta, az alvinci -  Bor
nemissza Anna által is támogatott -  posztócsináló jövedelmei szintén az 1660-as 
évek végétől mutathatóak ki.
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maszkodó Thököly 1690 nyarán seregeivel váratlanul megjelent -  miután „Hol 
soha lovas ember s gyalog nem járt” átkelt a hágókon - ,  s a zernyesti csatában 
megverte a császári sereget, magát Heisler generálist is fogságba ejtette, mindenki 
kétségbeesett. A fejedelmi tanács azonban már ekkor útnak indította Bécsbe Beth
len Miklóst, aki a katasztrofális helyzetre hivatkozva végre érdemi tárgyalásokat 
kezdhetett az udvarral. Bethlen az erdélyi rendiség igényeit a korábbi egyezmé
nyek eredményeire támaszkodva igyekezett elismertetni. Új érvként használta ki 
azt a nem lebecsülendő tényt, hogy Thököly az önálló Erdély elismerésére vonat
kozó ahdnamét kapott a szultántól, ezért, ha Lipót császár nem tartja meg az or
szágrész önállóságát, örökre elveszítheti azt. A hosszas tárgyalások végül a Diplo
ma Leopoldinum kiadásához vezettek, amely a Habsburg uralkodó elismerése 
mellett hagyta meg Erdély autonómiáját. A Diploma azonban nyitva hagyta az 
utódlás kérdését. Az ifjabb Apafi gyámja a császár lett, aki a Bethlen Gergely 
lányával, Katával kötött házasság után joggal tarthatott a fejedelmi cím vissza
igénylésétől. Ezért a húszéves fiatalembert, Erdély választott fejedelmét előbb fel
eskették a császár hűségére (1696. máj. 1.), majd rábírták: menjen a császárváros
ba. Bécsben, 12 ezer forint évdíj mellett tisztes fogságban élte le életét. A török 
ahdnamét be kellett szolgáltatnia az udvarnak, s 1697-ben fejedelmi címéről is le 
kellett mondama. 49 Ezzel végleg megpecsételődni látszott az erdélyi fejedelem
ség önállóságának ügye.

Amikor 1703-ban Rákóczi Ferenc Magyarországra érkezett, az Erdélyi Fejede
lemség már nem a két nagyhatalom akaratából létező kis állam volt, hanem a Szent 
Liga seregei által elfoglalt, s a lipóti Diplomával a Habsburg uralkodó alá rendelt 
országrész. Ennek ellenére Erdély rendjei 1704-ben a gyulafehérvári országgyűlé
sen éltek a szabad választás jogával, s fejedelmükké tették II. Rákóczi Ferencet,50 
sőt az 1706 márciusi huszti országgyűlésen a két országrész rendjeinek konföderá
cióját is kimondták. Bár Rákóczi már 1705-ben Erdélybe készült, amelynek egyér
telmű bizonyítéka, hogy a jezsuiták a bevonulási szertartásra elkészíttették a „porta 
triumphalist” is, a zsibói csatavesztés utáni belpolitikai helyzetben51 a fejedelmi

49. Az erdélyi rendek az 1707. évi kuruc országgyűlésen fosztották meg fejedelemségé
től. 1701-ben ugyan birodalmi hercegi címet kapott, de nem tudott magának rangjá
hoz megfelelő életvitelt biztosítani . 1713. február 11-én balt meg, vele kihalt a család 
férfiága és elhint a történelemből az Apafiak neve is. A Habsburg uralkodó azonban 
nem vette fel az erdélyi fejedelem ebnet.

50. Erdély rendjeinek helyzetét nehezítette, hogy a Habsburgok a szabadságharc végéig 
hadsereget áliomásoztattak benne, és Szebenhe gyűjtötték össze a nemesség promi
nens képviselőit.

51. 1705 decemberében a segesvári országgyűlésen a császárpárti erdélyiek semmisnek 
nyilvánították Rákóczi erdélyi fejedelmi címét, s elfogadták Józsefet királyuknak.
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beiktatásra csak 1707 áprilisában, a marosvásárhelyi országgy űlésen kerülhetett sor.
A ceremónia az erdélyi hagyományokra alapozva ment végbe. A nagy esemény 

előtt a fejedelem udvarával egy Mezőbánd nevű városkában szállt meg, a hadakat 
pedig a környező falvakban helyezték el. A rendek a három natióból követséget 
küldtek hozzá5-2, hogy illően köszöntsék „invitálván...választott Fejedelemségnek 
szerencsés inangurátiojára”. Az audienciára díszes öltözetben és pompával jelen
tek meg az urak, a rendek condition tartalmazó írással, akiket „az első palotában” 
Vay Ádám udvari kapitány fogadott, s engedett a fejedelemhez. Miután Rákóczi 
ígéretet tett a követek által színe elé terjesztett rendi feltételek tanulmányozására, 
a meghallgatás pompás ebéddel végződött. Április 5-én Rákóczi díszes seregei 
gróf Pekry Lőrinc főgenerális vezetésével a Maros partjára vonultak, maga a feje
delem „szép drága kövecses szerszámos török lovon”, hogy ott találkozzanak a 
rendek képviselőivel, s a sokaság együtt vonuljon az „egy algyu lövisre felállítta
tott Theatrumhoz”. Rákóczi mellett kétoldalún a fegyverhordozók egyike „szép 
gyémántos fejedelmi kardot” vitt, a másika kezében „Fejedelmi tollas botja” volt, 
úgy mentek a Theatrumig, amelynek kartáját festették, részint aranyozták, az egész 
építményt pedig posztóval „kömyüs körül” bevonták. Az „erdélyi regalista urak a 
Theatrumra fel mentek” és a városok követeivel állták körül a fejedelem vörös 
bársonnyal fedett székét, amely egy asztal mellett „valamentire magosab helyen a 
Theatrumban szép Déván szőnyegekkel bé vont allyával” volt előkészítve. A feje
delem háta mögött a két fegyverhordozó, mellette Vay Ádám udvari kapitány és 
Nedeczky Sándor udvarmester, jobbra az „Erdélyi Uraknak eleji”, balra a „Papi 
Rendek, négy valláson lévők” állottak. A fejedelmi esküt magyar nyelvű köszön
tés, háromszori vivát kiáltás kísérte, majd dob, síp és trombítaszó mellett kísérték 
Rákóczit. A jezsuiták templomában a vezető erdélyi politikusokkal térdepelt a 
baldahin alatt, s mondatott „Te Deum laudamust”, mialatt a városban a katonaság 
diszlövéseket adott a tiszteletére. Végül a fejedelem szállásán fogadta a rendek s 
az erdélyi egyházak gratulációit52 53, de lakomára, ünnepi megvendégelésre csak a 
következő napon kerülhetett sor.54

52. A beiktatás leírása megmaradt az Erdélyi Nemzeti Múzeum egykori levéltárában, ma 
a Kolozsvári Akadémiai Könyvtár - Biblioteca Academiei Románé, Filiala Cluj-Napoca 
őrzi MSS KJ 340 sz. alatt. A marosvásárhelyi országgyűlésen történt beiktatásról még 
Ráday Pál iratai II. 1707-1708. Sajtó alá rendezte: Benda Kálmán és Mahay Ferenc, 
Bp. 1961.91-149.

53. Uo. Jellemző módon előbb a katolikus, majd a refonnátus, az evangélikus és végül az 
unitárius egyházak képviselői köszöntötték Rákóczit.

54. Uo. Aznap csak “privatim evet vacsorát”, hatodikán viszont “az Ország bélieket szélt 
külömb Palotákban meg vendégíette Méltóságos Fejedelem.”

75



A fényes ünnepségek meggyőzően erősítették Erdélyben Rákóczi szerepét55, 
amely az. országgyűlés politikai döntéseiben is jól tükröződött: megerősítették a 
Habsburg háztól való elszakadást és a magyarországi rendekkel kötött konföderá
ciót, s intézkedéseket hoztak a fejedelemség irányításával kapcsolatban.

Rákóczi fejedelmi udvarát nem Erdélyben tartotta, az udvar működési elveire 
azonban a beiktatási szertartásból, s az 1707. április 26.-án Kolozsváron alapított 
Nemesi Ifjak Társaságának ünnepi szertartásából is következtethetünk. Rákóczi 
fejedelmi hatalma kifejezésére mindkét szertartáson aranyos buzogányt és aranyos 
rubintos kardot használt, s ezeket a jelvényeket vitette el a sárospataki udvarba is, 
ahol 1707 októberében a Nemesi Társaság újabb beiktatási szertartását tartották.56 
Nemes Ifjak Társasága (megalakuláskor kb. 60-70 fő, vezetője Kemény Simon57 ) 
a fiatal nemesség tanuló-iskolája lett, amely biztosíthatta számukra az előmene
telt, s alkalmassá tehette tagjait „a hadi és politikai szolgálatra”. Ugyanakkor a 
fejedelem udvara fényét is emelte általuk. A „Nemes compánia” első szereplései 
közé tartozott a fejedelem kísérete az ónodi országgyűlés ünnepélyes bevonulása
kor, díszőrség a követek fogadásánál. Bercsényi a varsói szerződés aláírásához is 
vitt magával közülük.58 A Nemesi Ifjak Társasága azokat a hagyományokat eleve
nítette fel, amelyek még Bethlen Gábor és I. Rákóczi György idején honosodtak 
meg az erdélyi udvarban, ahol a nemesi utánpótlás nevelésének egyik eszköze ép
pen az ifjak udvarba fogadása volt.

55. A vesztes zsibói csata után végleg császári oldalra állt Cserei Mihály korántsem fo
galmazott pozitívan a Marosvásárhelyen nagy pompával végrehajtott fejedelmi beik
tatásról, ahol szerinte Rákóczi csak “pünkösdi királyságra, erdélyi fejedelemségre 
instellálta magát”, ugyanis a rendek “bolond hizelkedésből felséges titulust adának 
neki, és Patriae Páternek nevezék”. A szertartással kapcsolatban két baljós előjelet is 
észrevett Cserei : “mikor megeskütték, pápista mód szerint gyertyákot gyújtván meg, 
a gyertya hirtelen magától elalutt, mikor penig a fényes tbeátmniról lejött, és lóra 
akart ülni, a süvege fejtből kiesett, ki is esék csakhamar a fejedelemségből.” Cserei 
Mihály: Erdély históriája [1661-1711] Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzete
ket írta: Bánkúti Imre, Bp.. 1983. 383.

56. R. Várkonyi Agnes: Hatalom, rítus, kommunikáció II. Rákóczi Ferenc államában. In. 
Omagiu profesorului Magyari András Emlékkönyv. Studii de istorie modernà a 
Transilvaniei (Tanulmányok Erdély újkori történelméről) Coordinatori/Szerkesztők. 
Pál Judit, Riisz Fogarasi Enikő. Cluj-Napoca/ Kolozsvár. 2002. 304-305.

57. Kemény János erdélyi fejedelem unokája
58. A fiatal nemesség már 1706-ban Rákóczi környezetében tartózkodott. Hivatalosan az 

ónodi országgyűlésen (1705. július 5.) elfogadott Regulamentum Universale írta elő 
működését. A hadakozásban is szerepeltek (trencsényi csata, Gömör-liptói hadjárat 
stb.), s sokan közülük követték a vezetőket az emigrációba is.
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Hasonlóan a hagyomány erősítésére szolgált 1707-ben a sárospataki birtok
központ fejlesztése, annak alkalmassá tétele a vezérlő fejedelem udvara számá
ra59. Rákóczi 1707. szeptember 20.-án ünnepélyes bevonulást tartott Patakra, majd 
a vártemplomban a kolozsvári szertartáshoz hasonlóan, de saját hatalmát a szertar
tásban is erőteljesebben kifejezve avatta fel a nemesi ifjakat. A fejedelem elé járu
ló, a haza javát elősegíteni szándékozó, s esküt tett fiatalt Rákóczi társul emelte 
maga mellé, amikor „Lábaihoz borulván, azt megcsókolta, és eő Felsége által mint
egy felemeltetett.”59 60

II. Rákóczi Ferenc politikájával méltó örököse lett Bocskai politikai végrende
letének. Mindent megtett azért, hogy Erdély Magyarországgal együtt kerüljön a 
rendi konföderáció irányítása alá.61 Sárospatakon gondosan kiépített fényűző ud
vara két országrész határán volt hivatva szolgálni a magyar rendiség önállósulási 
törekvéseit, s őrizni a Rákóczi család nagyra törő hagyományait.

Az 1707 utáni katonai események alakulása, a politikai kompromisszumok iránt 
megnövekedett rendi igények, s végül Rákóczi kényszerű emigrációja azonban 
végleg eloszlatta mindazokat a reményeket, amelyeket a szabadságharc erdélyi 
hívei a fejedelmi hatalom és udvar újjáélesztéséről bizakodón dédelgettek. 1711 
után Erdély ismét a Habsburgok Dunai Monarchiájának Magyarországtól elkülö
nülten kormányzott része lett.

59. Rákóczi ugyan kedvelt tartózkodási helynek tartotta Patakot, de 1703 után inkább 
Tokajban, Miskolcon, Egerben, vagy Gyöngyösön tartotta udvarát. R. Várkonvi Ág
nes: i. m. 299.

60. Uo. 307.
61. A transzilvanizmust képviselő Cserei szerint Erdély sokat veszített; addig keresték a 

rendek a szabadságot, amíg nyomorúságra nem jutottak, hiszen a kuruc és német egy
aránt prédáit, portiózott, sőt a császáriak úgy eskették meg a nemességet: “Ha én igaz 
híve nem leszek a császárnak, az Istennek minden átkai szálljanak reám s az én 
maradvámra.” Végső következtetését az erdélyi különállás hívei sokat hangoztatták: 
“így jár az a nemzet, ki mindenkor újabb-újabb urat keres magának. Tanulj Erdély, 
tanulj, ne cimborálj többször Magyarországgal, mert sokszor égette meg a magyaror
szági kása a szájadat, mégis nem tudtál megtanolni.” CsereiM. : i. m. 367. Atörténel- 
mi tapasztalat alapján azonban a Habsburg Birodalmon belüli különállás nem erősí
tette, hanem inkább tovább gyengítette Erdély lehetőségeit, nem lehet véletlen, hogy' 
a polgári álalakulás hívei ismét erőteljesen szorgalmazták az unió kérdését.
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K lá ra  P a p p

The C ourt of the Transylvanian Princes

The establishment o f an independent Transylvanian state made it necessary to or
ganize a principal court. This was to be initiated by Queen Isabel, and King John 
Sigismund, who had the court settled in the episcopal palace o f Gyulafehérvár. 
Isabel followed the pattern of the royal court o f Cracow, which came,to be accom
panied by an Italian influence after John Sigismund had come o f age. This was 
being strengthened during the principality o f Sigismund Báthory, which was also 
coloured with some Habsburg shade by his unsuccesful marriage to Maria 
Christierna.
Gábor Báthory placed the Prince’s seat over to the well-defensible Nagyszeben, 
taken by ruse. The Prince’s palace destroyed by the army of General Basta was to 
be rebuilt by Gábor Bethlen, who had his court furnished here, admired all over 
Europe. Its splendour was also safe-guarded by Prince György Rákóczi. Besides 
the Gyulafehérvár centre, during the rulership of György II Rákóczi Princess Con
sort Zsuzsanna Lorántffy arranged her court at Sárospatak. This latter was to be
come the headquarters o f culture and intellect, as well as a major scene of 
Transylvania's relationship with the Hungarian estates.
Following the failure o f György II Rákóczi in Poland Gyulafehérvár was plun
dered by the Ottomans and Tartars, the principal court was ruined. Mihály Apafi 
founded his court at Ebesfalva, then at Fogaras.
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