
2020. 04. 02. VI. B.  

Erdélyi Fejedelmek (tankönyv 97. old.) 

II. János (János Zsigmond) 

 

Izabella királyné halála után az ifjú fejedelem Bekes Gáspárra támaszkodott. 

Uralkodása alatt kezdték használni a magyar nyelvet is az országgyűlési határozatok 

megszövegezésében. János Zsigmond főleg a művelődési és vallási élet terén alkotott 

kiemelkedőt. Katonailag szembe kellett néznie Ferdinánddal, a közszékelyek felkelései is 

gondot okoztak, akik az adómentesség megszüntetése miatt lázadtak. 1562-ben felkelésüket a 

fejedelem vérbe fojtotta. 

Katolikusként nevelkedett, de a reformáció hatására „kipróbálta” az összes akkori 

protestáns vallást, élete végén az unitárius hitvallást követte, udvari papja, Dávid Ferenc 

hatására. Uralkodása alatt tartják meg 1568-ban a tordai országgyűlést, mely 

világviszonylatban elsőként fogadja el a vallásszabadságot. 1595-ben bevezették a „négy 

bevett vallás” rendszerét: katolikus, lutheránus-evangélikus, református-kálvinista, unitárius-

„Egy az Isten!”. 

1570-ben a speyeri szerződés aláírására került sor, ennek értelmében János Zsigmond 

lemondott a magyar királyi címről, helyette felvette az „Erdély és Magyarország részeinek 

fejedelme” titulust. 

1571-ben meghalt János Zsigmond, a rendek a török szultán támogatását is élvező 

Báthory Istvánt választották meg uralkodójuknak (az erdélyi rendek szabad fejedelemválasztó 

jogukat a török szultán már korábban elfogadta!) 

Nézd meg! 

https://www.youtube.com/watch?v=1PbzPo2xY3c (A székelytámadt vár rövid története) 

https://www.youtube.com/watch?v=uoDvocgtrVs (Emlékzarándoklat Déván) 

 

2020. 04. 23. VI. B. Magyarságtörténelem 

Báthory István és Báthory Zsigmond (tankönyv 98-101. old.) 

 

1. Báthory István (1571-1586): 

- vetélytársa Bekes Gáspár, akit Miksa Habsburg császár támogatott; 

- a gyulafehérvári országgyűlés Báthory Istvánt választotta Erdély fejedelmévé 1571-ben; 

- 1575-ben a kerelőszentpáli (Maros megye) csatában legyőzte Bekes Gáspárt; 

- 1579-ben behívta Erdélybe a jezsuitákat, főleg oktatással foglalkozott a szerzetesrend; 

- a katolikus vallást támogatta, de a vallásszabadságot nem törölte el (Dávid Ferencet a dévai 

vár börtönébe záratta); 

- 1575-ben a lengyel rendek királyuknak választották, székhelye Krakkó; 

- Erdély irányításáról nem mondott le, testvérét, Báthory Kristófot kérte fel Erdély 

kormányzására, aki utódjául fiát, Báthory Zsigmondot választatta meg (Báthory Istvánnak 

nem született utóda). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1PbzPo2xY3c
https://www.youtube.com/watch?v=uoDvocgtrVs


2. Báthory Zsigmond (1588-1602, megszakításokkal): 

- az 1588-as medgyesi országgyűlés választotta meg Erdély fejedelmévé; 

- szeszélyes fejedelem, mivel többször is lemondott a trónról; 

- a 15 éves háború idején Erdély csatlakozott a Szent Ligához (keresztény államok szövetsége 

a törökök ellen); 

- 1595-ös giurgiu-i győztes csata, amikor is a székelyek segítséget nyújtottak Mihály 

havasalföldi vajdának (győzelem esetében Báthory Zsigmond szabadságot ígért a 

székelyeknek); 

- „Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó!” Ezt a közmondást a fejedelem biztos nem ismerte, 

mert a szabadságot a székelyek nem kapták meg, így fellázadtak 1596-ban, ezt nevezi a 

történelem „véres farsang”-nak. 

- A fejedelem lemondott a trónról, 1599-ben unokatestvére, Báthory András bíboros került 

Erdély trónjára, aki kilépett a törökellenes szövetségből. Rudolf császár Mihály vajdára bízta 

Erdély visszatérítését a Szent Ligába. 

- A sellenberki csatában a székelyek Mihály vajda mellé álltak (megígérte, hogy visszakapják 

elvesztett szabadságjogaikat) és legyőzték Báthory Andrást, majd a menekülő fejedelmet a 

székelyek Csíkszentdomokoson meggyilkolták.  

- Mihály vajda átvette Erdély kormányzását; 

- az elégedetlen erdélyi nemesség a Habsburgokkal összefogva (Giorgio Basta zsoldosvezér) 

legyőzték Mihály seregeit az 1600-as csatában Miriszlónál; 

- visszahívták Báthory Zsigmondot, aki viszont vereséget szenvedett Basta és Mihály 

seregeitől Goroszlónál; 

- a Habsburg császár Mihály vajdát megölette és Basta került Erdély élére (1600-1604). 

 

Csak olvasd el a következő szöveget! 

Fejedelemgyilkosság és vezeklés 

A belpolitikai ellentéteket használta ki a Habsburg Rudolf császár által feltüzelt Mihály vajda, 

hogy szavát megszegve Erdélyre támadjon, és október 28-án Schellenbergnél megvívja azt az 

ütközetet, amelyet az oldalára állt székelyek döntöttek el. A vesztes Báthory Lengyelországba 

indult, ám Csíkszentdomokosnál nem jutott tovább. Zsigmond székelyellenes politikája miatt 

zsigeri gyűlölet élt a Báthory család tagjai iránt a székelységben, így a bíborosnak esélye sem 

volt a menekülésre. A fellázadt falubeliek Pásztorbükkön érték utol, ahol Ördög Balázs (és 

Nagy Kristály András) mért halálos csapást Báthory András fejére. A bíboros levágott fejét 

Mihály vajdának küldték, aki később elhozatta Báthory testét is, hogy díszes temetést 

rendeztessen – látványosan demonstrálva „kegyességét”, amely később szenvedéssel teli 

időszakot hozott Erdély számára. 



Csíkszentdomokos lakóit, mint a bíboros-fejedelem 

halálában közreműködőket, egyházi átokkal és száz évre szóló, pénteken és szombaton 

tartandó böjttel sújtotta a pápa. A falubeliek még százötven év elteltével is tartották a böjtöt, 

bár a fiatalabb generációk már nem igazán tudták, miért. Pásztorbükk vezeklő búcsújáró 

hellyé vált, Báthory András pedig számos monda hősévé lett. A mondák bőven merítettek az 

Erdélyben virágzó Szent László-hagyományból és a Bibliából, a környék lakói több helyen a 

fejedelem lovának megkövesedett lábnyomát vélték felfedezni. A legenda szerint a gyilkosság 

helyszínén vérforrás fakadt, Csíkszentdomokost pedig hét évig aszály és éhínség sújtotta. 

Báthory András emlékét ma kis kápolna őrzi Pásztorbükkön, melyet 2012-ben építettek újjá, a 

vezeklő hagyománya pedig még ma is él. 

 

 

2020. 04. 30. VI. B. 

Reformáció Erdélyben (tankönyv 102-103. old.) 

 

Nézd meg! 

https://www.youtube.com/watch?v=9nLg17RLpCg (A mohácsi csata) 

 

- a mohácsi csata után a vezetők nélkül maradt katolikus egyház sokat vesztett az erejéből; 

- 3 kiváltságos rend: magyar, székely, szász; 

- „bevett” vallások: katolikus, lutheránus-evangélikus, református-kálvinista, unitárius- 

antitrinitárius; 

https://www.youtube.com/watch?v=9nLg17RLpCg


- ortodoxok (erdélyi románok) – „megtűrt” vallás; 

- a lutheri tanok elsősorban a szászok körében terjedtek el, püspökük Johannes Honterus; 

- a reformátusok püspöke Méliusz Juhász Péter, és a legnagyobb központjuk Debrecen volt; 

- az unitárius vallás János Zsigmond fejedelemnek és Dávid Ferencnek köszönhetően 

erősödött meg; 

- a jezsuiták hittérítő tevékenységének köszönhetően erősödött a katolikus vallás; 

- az 1606-os bécsi béke megerősítette a vallásszabadságot a Magyar Királyság és az Erdélyi 

fejedelemség területén.  

 

Csak olvasd el! 

Esettanulmány: A fejedelemségkori társadalom (104. old.) 

A koraújkori gazdasági élet központjai: a városok (105. old.) 

 

   

 


