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MIESTO ŠTEFANA APORA, SEDMOHRADSKÉHO  
KATOLÍCKEHO ŠĽACHTICA V SIKULSKEJ ELITE1

Judit Balogh

Počas jedného a pol storočia existencie Sedmohradského kniežatstva nastala v eli-
te medzi Sikulmi zmena.2 Strata kolektívnych šľachtických výsad roku 1562 vytvorila 
nielen chaos a existenciálnu nespokojnosť, ako to tvrdili predošlí spisovatelia sikulskej 
histórie od Lajosa Szádeczkyho-Kardossa,3 cez Ákosa Egyeda,4 po Lajosa Déményiho,5 
ale stala sa aj katalyzátorom spoločenskej mobility a dala možnosť na pozdvihnutie tých, 
ktorí boli schopní túto možnosť uchopiť.

S využitím týchto spoločenských zmien bolo niekoľko rodín schopných vytvoriť si 
veľký majetkový komplex a koncentrovať moc, pričom všetci zemepáni pochádzali z Ud-
varhelyskej stolice. Podľa vlastnených poddaných, veľkosti majetkov a  politickej moci 
sa jednoznačne dostali nad sikulský priemer homoródszentpálski (Sânpaul) Kornisovci, 
derzskí (Dârjiu) Petkiovci, vargyasskí (Vârghiş) Danielovci, neskôr Gerébovci a Ugro-
novci. Moc vedúcich rodín ostatných stolíc sa dostala hlboko pod tieto rodiny.

Tie rodiny mali k sebe blízko nielen pre umiestnenie svojich majetkov, ale aj pre ich 
vierovyznanie. Výskumy Ildikó Horn poukázali na to,6 že na konci 16. storočia v Sed-
mohradsku vznikla silná unitárska elita, ktorá sa navzájom a  veľmi šikovne dostávala 
do vedúcich pozícií. Vzájomne tvorili sieť kontaktov a vďaka skupinovej identite osoby 
patriace do skupiny získavali vysoké pozície. 

V stúpajúcej sikulskej elite každá rodina patrila k unitárom a vo vzájomných klient-
skych kruhoch katolíci prítomní neboli, ale na  začiatku 17. storočia sa objavili medzi 
nimi aj kalvíni, respektíve aj niektoré vetvy  viacerých rodín sa stali kalvínmi, prípadne 

1 Štúdia vyšla aj v  maďarskom jazyku: Apor István, az erdélyi katolikus arisztokrata helye a  székely 
elitben.

2 Balogh, Judit: Székelyföldi karrierek. Budapest, 2011.
3 Szádeczky-Kardoss, Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya. Budapest. 1927.
4 Egyed, Ákos: A székely hadkötelezettség és hadszervezet különös tekintettel a XVI. századra. In: Székely 

felkelés 1595 – 1596. Bukarest. 1979. s. 53 – 58.
5 Demény, Lajos: Az 1562. évi felkelés. In: Székely felkelés 1595-1596. Bukarest. 1979. s. 63 – 70.
6 Horn, Ildikó: Az unitárius elit stratégiái (1575 – 1603). Keresztény Magvető. 1999/1-2. s. 28 – 34. 
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sobotistami alebo radikálnymi unitármi, ako Šimon Péchi alebo Balássiovci, Danielovci, 
Ugronovci.

Členovia elity disponovali v Sedmohradsku takou mocou, že za krátku dobu boli 
schopní postaviť Sikulov na stranu Štefana Bocskaia. V bojoch 15-ročnej vojny sa nie-
koľko rodín vytratilo alebo vymrelo, ostatných sa pokúsil ešte silnejšie zatlačiť do úzadia 
Gabriel Bátori.

Začiatok vybudovania sikulskej elity s novou štruktúrou sa viaže k menu Gabriela 
Betlena, ten síce ešte používal zostávajúcu udvarhelyskú elitu, začal si však organizovať 
novú vedúcu vrstvu, tvorenú členmi rodín zo stolíc Háromszék a Csík. Táto elita získala 
významnú moc počas vlády Juraja II. Rákociho a  ďalej sa rozvíjala počas kniežatstva 
Michala Apafiho.

Takáto bola rodina Béldiovcov. Pavol Béldi si vo veku 26 alebo 27 rokov zobral 
za  manželku Zuzanu, dcéru Juraja Vitéza z  Bikalu (Bicălatu).7 Po  smrti starého Juraja 
Rákociho, mal Béldi dobrý vzťah aj s jeho synom, a tak od roku 1653 zastával najvyšší 
post v stolici a v roku 1654 ho už vymenovali za hlavného kráľovského sudcu Három-
szekskej stolice.8 Vo svojej pozícii hlavného kráľovského sudcu nasledoval vargyasského 
(Vârghiş) Jána Daniela,9 ktorý vďaka svojej výnimočnej vzdelanosti,10 nastúpil do dip-
lomatických služieb už počas vlády Gabriela Bethlena. Ako diplomat naďalej slúžil aj po-
čas vlády Juraja I. Rákociho. Tým, že sa rodina Danielovcov stala pánom filiálnej stolice 
Bardóca (Brăduţ), už od konca 16. storočia sa rada rozširovala na Háromszékske úze-
mia, občas s úsilím získať hlavné hodnosti. Ján Daniel ako mladší súrodenec, vzhľadom 
na statky, ktoré si rozdelil so svojím starším bratom, Františkom Danielom,11 sa stal pá-
nom vo Vargyasi (Vârghiş) a v Udvarhelyskej stolici obsadil stoličnú funkciu, totiž medzi 
rokom 1553 a 1660 obsadil miesto hlavného sudcu v stolici.12 

Prvú hlavnú pozíciu v Háromszéku, miesto hlavného kapitána obsadil Tomáš Basa, 
člen rodiny, ktorá sa neustále snažila vystúpiť z pozadia najvplyvnejšej Háromszékskej 
aristokratickej rodiny Mikesovcov. 

Avšak prímenie Basu už bolo v období Juraja II. Rákociho ,,zabolai“, rodina v sku-
točnosti pochádzala z Gelenca (Ghelinty), ale už od 16. storočia súperila so zabalský-
mi (Zăbala) Mikesovcami. Počas Bastovho súpisu insurgentov z roku 1602 však chýbali 
v  súpise a  neprisahali vernosť cisárovi,13 ale počas 17. storočia boli v  stolici prítomní. 
Aj syn Petra Basu, Tomáš, si vybral manželku zo starobylej rodiny Kálnokovcov, dcéru 
Valentína Kálnoka, Fružinu. Z manželstva sa narodili traja synovia. Štefan sa v roku 1610 
zaplietol do konšpirácie proti Gabrielovi Betlenovi, za čo ho ešte v tom istom roku 25. 

7 Juraj Vitéz Bikali, otec Zuzany bol v roku 1653 členom kodifikačnej komisie Approbata Constitiutiones. 
EOE. XI. 72. , Sebestyén, Kálmán: Magyarbikal története. 1996. s. 1-11.

8 Lázár, Miklós: Székely főtisztek 1562-től fogva 1711. (kézirat) Kolozsvári Egyetemi Könyvtár ms. 371.
9 Balogh, J.: Székelyföldi, cit. dielo, s. 55.
10 Ján Daniel študoval na univerzite vo Frankfurte nad Odrou a aj v Leydene, naučil sa viacero jazykov, 

dobre hovoril po nemecky, latinsky a  taliansky. Kelemen, L.: Újabb adattár a vargyasi Dániel család 
történetéhez. 1993. s. 18 – 22., Szabó, Miklós –Tonk, Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban. 
1521 – 1700. Szeged. 1992. s. 113.

11 Kelemen, L.: Újabb adattár, cit. dielo, s. 35.
12 MOL F1 Erdélyi Fejedelmi Kancellária Libri Regii, XII. 20.
13 Szokl. Új sorozat. IV. 73.
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marca odsúdili na Banskobystrickom sneme na trest smrti a stratu majetku.14 Rebelské-
ho sikulského šľachtica dal nakoniec obesiť Gabriel Bátori.15 Jeho brat Peter bol, podľa 
zoznamu insurgentov z roku 1614, nielen rebelant a neposedný, ale aj ambiciózny zbe-
rateľ majetkov a násilný nadobúdateľ poddaných. Už v Zabole (Zăbala) ho zapísali ako 
najdôležitejšieho držiteľa poddaných   Háromszéku, ktorý na  ôsmich miestach vlastnil 
spolu 132 poddaných, s čím sa mu podarilo zatlačiť do úzadia Benedikta Mikesa,16 vlast-
niaceho 94 poddaných. Z rodiny však nebol sám na najvyššej pozícii, z jeho súrodencov 
bol na vidieku oveľa väčším pánom Tomáš II. Basa, známy aj ako pán života a smrti. Jeho 
osobnosť sa dostala aj do rozprávok a povestí, jeho spomienku zachovali aj od skutočnos-
ti vzdialené historky.17 Tie ho zobrazovali ako ozajstného miestneho „oligarchu“, ktorý 
nenávidel každého, kto stál nad ním. Jeho kariéra smerovala na hor aj napriek tomu, že 
sa viackrát sťažovali na jeho správanie. Jeho kariéra sa začala v 30. rokoch, keď ho v roku 
1636 Juraj I. Rákoci poslal ako posla k vajdovi Lupulovi.18 V tom istom roku dostal ešte 
nové poverenie, bol mierovým komisárom kniežaťa  Eugena v Zarándskej (Zaránd) sto-
lici, kde u Rákoci uzavrel dohodu s budínskym pašom. Dve poverenia za jeden rok na-
značujú, že Tomášovi Basovi sa podarilo nájsť v tých rokoch cestu k dvoru. Dá sa pred-
pokladať, že toto zblíženie súvisí s odsúdením bratov Mikesovcov. Rivalita medzi oboma 
rodinami rozhodla na  niekoľko rokov o  tom, že z  Mikesovských statkov prevedených 
na súd sa podarilo získať niečo aj Basovi. 2. júna 1639 sa podarilo získať aj kézdiszecký 
mlyn v Dálnoku (Dalnic) na rieke Feketeügy.19 

Zatlačenie Mikesovcov mohlo aj preto vyhovovať politickým úmyslom kniežaťa, 
lebo práve v tomto desaťročí sa rozhodol o  intenzívnejšej podpore reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na úkor ostatných náboženstiev. Basova bojovná oddanosť kalvínskemu 
smeru ukazuje, že v Zabole (Zăbala), kde do konca 15. storočia nezapustili korene myš-
lienky reformácie, od 17. storočia nazývali celú dedinu kalvínskou.20 Je možné, že To-
máš Basa dal v roku 1644 vyhotoviť nový zvon pre zabolský (Zăbala) reformovaný kostol 
a neustále podporoval obec, aj v roku 1666 dal postaviť vežu ku kostolu21 a zúčastnil sa aj 
na násilnom rozšírení kalvínskej reformácie. Dá sa to predpokladať na základe zatlačenia 
katolicizmu v  katolíckej dedine Mikesovcov. Výnimočne veľký počet v obci slúžiacich 
vzdelaných reformovaných farárov a odtiaľ na peregrináciu poslaných študentov nazna-
čuje, že Basa bol štedrým podporovateľom svojej cirkvi. 

14 EOE. VI. 201.
15 Horn, Ildikó: Tündérország útvesztői. Budapest. 2005. s. 252–253. Orbán, Balázs: Székelyföld leírása 

III. Pest. 1869. s. 138 – 146. Pálmay, József: Háromszék vármegye nemesi családjai. Sepsiszentgyörgy. 
b. r., Gudenus, János József: A magyarországi főnemesség XX. Századi genealógiája. Budapest. 1993. s. 
321–326.

16 Balogh, J.: Székelyföldi, cit. dielo, s. 180–181.
17 Orbán, B.: Székelyföld, cit. dielo, s. 140. 
18 Tamtiež. s. 138 – 146. Pálmay, J.: Háromszék, cit. dielo, Gudenus, J. J.: A magyarországi főnemesség,, cit. 

dielo, s. 321 – 326.
19 MOL F1 Erdélyi Fejedelmi Kancellária Libri Regii. 22. 133.
20 Sípos, Gábor: Háromszéki egyházszervezeti viszonyok 1581-ben. Református Szemle. 2003. č. 6. s. 635 – 637.
21 Orbán, B.: Székelyföld, cit. dielo, s. 140.
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Juraj I. Rákoci tak v Háromszéku mohol považovať Tomáša Basu za svojho spojenca, 
ktorého v roku 1642 pomocou kniežaťa zvolili za hlavného kráľovského sudcu stolice.22 
Jedna časť odbornej literatúry ho od tej doby nazýva stoličným hlavným kapitánom, pre-
to je pravdepodobné, že miesto hlavného kapitána získal najskôr v roku 1650 alebo 1653. 
Jeho Háromszéksky vplyv bol aj tak dosť významný. 

V roku 1644 sa pridal do vojenskej výpravy kniežaťa, avšak pohádal sa s mladým 
Jurajom II. Rákóczim a ten ho za to pokarhal.23 Jeho otec však jeho sikulské šľachtické 
služby pokladal za dôležité, a tak už v roku 1645 bol v Konštantínopole v delegácii ku 
Porte.24 V novembri 1649 získal aj novšie statky v Teleku (Teleac), v Kovászne (Covasna), 
v Páve (Pava), ako aj v Zabole (Zăbala), vtedy sa dostal aj k novému mlynu.25

Najprv sa stal stoličným hlavným kapitánom a  v  roku 1653 sa stal členom rady26 
kniežaťa. Rákoci v Kézdiszéku obdaril Basu, aby posilnil svoj vplyv v stolici.27 Vojenské 
výpravy z roku 1653 a 1655 naďalej posilnili vplyv Keménya a jeho kruhu, čo sa knieža 
pokúsil vyvážiť zvýšením Háromszékskej moci Tomáša Basu. Denník Jána Nemesa nám 
dobre ukazuje to, že v roku 1654 bol v neustálom kontakte s veľkou časťou stoličnej šľach-
ty, v jeho dome im organizoval zasadnutia.28

V roku 1658 bol Koloman Mikes kapitánom Háromszéku, čo jednoznačne zname-
nalo aj víťazstvo Keményovej strany.29 Autorita Tomáša Basu v stolici však neklesala ani 
v nasledujúcom období, čo dobre naznačuje to, že Ján Nemes ho nazýval kapitánom aj 
pred odchodom do poľskej vojny.30

Zúčastnil sa na poľskej vojenskej výprave, ale o jeho tatárskej väzbe nemáme pra-
mene, ale v  roku 1658 už bol určite doma.31 Po  voľbe Apafiho za  knieža v  roku 1662 
získal titul vnútorného radcu, presťahoval sa z Kézdiszéku do Orbaiszéku, takto vedel 
stále zväčšovať svoj majetok. 1. júna 1662 Michal Apafi už vo svojom tábore pri Koložvá-
ri (Cluj-Napoca) obdaroval jemu vernú sikulskú šľachtu a daroval jej nové časti statku 
v Kovászne, (Covasna) v Páve (Pava), ako aj v Zabole (Zăbala) a v Léczfalve (Leţ).32 Titul 
stoličného kapitána pre svoj pokročilý vek (blížiaci sa k  70) získať späť nevedel. Basa 
v roku 1667 ešte žil, keď Gabriel Betlen požiadal jeho vnučku o ruku, Helenu Kúnovú.

Druhou významnou rodinou v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 17. storočia v Há-
romszéku bola rodina Mikesovcov. Táto rodina je v sikulskej tradícii známa ako starobylá 
família sikulského pôvodu. Jeden z  bratov Mikesovcov bol vzdelaný a  nadaný Michal 
Mikes, ktorý sa počas svojej európskej peregrinácie nezúčastnil iba na teoretickej výučbe, 
ale osvojil si aj delostrelecké znalosti.33 Pretože jeho otec zomrel v roku 1635, predtým 

22 Trócsányi, Zsolt: Erdély Központi Kormányzata. b. r. s. 23.
23 Okmánytár II. Rákóczy György fejedelem diplomácziai összeköttetéseihez. s. 230.
24 Szádeczky–Kardoss L.: A székely. Budapest. 1927. s. 181 – 189.
25 MOL F1 Erdélyi Fejedelmi Kancellária Regii Libri, 27. s. 199 – 200b. 
26 Horn, I.: Tündérország, cit. dielo, s. 251.
27 MOL F1 Erdélyi Fejedelmi Kancellária Libri Regii, 29. s. 209.
28 Nemes János Naplója TT. 1902. s. 245. 
29 SZOkl. VI. s. 215–222.
30 Nemes János naplója. Történelmi Tár. 1902. s. 249.
31 Tamtiež. s. 251.
32 MOL F1 Erdélyi Fejedelmi Kancellária Libri Regii, 30. s. 468.
33 Horn, I.: Tündérország, cit. dielo, s. 253., Haller Gábor naplója, ETA, IV, 19-20, Katona, Imre: A Mikesek 
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však bol radcom kniežaťa a hlavným koniarom, pre jeho najšikovnejšieho syna sa vytvo-
rila príležitosť na učenie. Medzi rokmi 1628 a 1630 študoval na viedenskej univerzite, 
potom v  sprievode Juraja Endrödyho počas piatich rokov peregrinoval v  Európe. Bol 
aj v Leydene a v štúdiu34 pokračoval v Itálii. Po únose dievčaťa v roku 1639 dostal am-
nestiu, vtedy sa vrátil do Sedmohradska a postavil sa do služieb kniežaťa. Jeho prvá slu-
žobná pozícia bola u dvorských jazdcov.35 Rákoci vymenoval po zapojení do tridsaťroč-
nej vojny nadaného Mikesa za veliteľa delostrelectva, neskôr za vojenské úspechy, spolu 
s Františkom Jármym viedol sikulské vojská, úspešne obliehajúce hrad Regéc.36 V roku 
1648 dostal aj diplomatické úlohy, rokoval s kurlandským princom a s brandenburským 
kurfirstom.37 V roku 1649 úspešne získal späť pre svoju rodinu časť predtým strateného 
marosújvarského (Ocna-Muresului) panstva. V roku 1650, keď vojská Juraja II. Rákoci-
ho spoluúčinkovali pri odohnaní moldavského vajdu, Mikes zaznamenal nové vojenské 
úspechy. Od svojho otca oveľa slabšie a mladšie nové knieža nevedel zastaviť usilovanie 
Jána Keménya, ktorý získal titul kapitána dvorského jazdectva. Mikes pracoval ako jeho 
zástupca a tento „pracovný vzťah“ prehĺbil ich priateľstvo. Vo vojenskej výprave v roku 
1563 bojoval za Jána Keménya. V týchto rokoch bol hlavným veliteľom sedmohradského 
vojska, ktoré bolo pridelené na pomoc poľského panovníka, pritom každoročne splnil 
službu delegáta u poľského kráľa. 22. mája 1654 išiel s Klobusickým do Varšavy na vojen-
skú pomoc kráľovi, ktorý ponúkol poľskú indigenátsku službu niekoľkým sedmohrad-
ským pánom.38 Takýmto spôsobom sa stal ,,poľským odborníkom“ kniežaťa, preto bolo 
pravdepodobné, že mohol byť stále prítomný pri rokovaniach so spojencami od  roku 
1655.39 Na dvorskom rebríčku hodností stále vyššie stúpajúci Mikes začal zbierať statky 
mimo Sedmohradska, čo poukazuje na to, že svoju vlastnú kariéru si nepredstavoval vý-
lučne iba v Háromszéku.

Už v roku 1649 získal časti statkov v Alsó-Fehérskej stolici, nachádzajúcej sa v Maro-
sújvari (Ocna-Muresului), v Csongve (Iouara de Jos) spolu s inými40 v Belső-Szolnockej 
stolici, potom v roku 1652 získal viacero statkov v Alsó-Fehérskej stolici.41 Ešte v roku 
1655 získal statok v Belső-Szolnockej stolici, v osade Felsőszűcs.42 Jeho vtedajší titul bol 
podkapitán dvorského jazdectva a sudca súdnej tabuly.43 V roku 1656 ho knieža vyme-
noval za radcu a kancelára. V 1656 dostal do daru nové statky, čo potvrdzuje predpoklad 
Ildikó Horn, podľa ktorej sa Juraj II. Rákoci pomocou podpory mladšieho Michala Mi-

Vass megyei kapcsolatai. In: Savaria 13/14, 1979 – 1980. Szombathely. 1984. s. 307 – 324. Szabó, Miklós–
Tonk, Sándor: Erdélyiek egytemjárása a korai újkorban 1521-1700. In: Fontes Rerum Scholasticarum, 
IV. szerk. Keserű Bálint, Szeged. 1992. nr. 1949.

34 ETA IV. s. 19–20.
35 Lázár, M.: Erdély főispánjai. b. r. s. 196 – 199.
36 Szádeczky–Kardoss L.: A székely. cit. dielo. s. 188. 
37 Horn, I.: Tündérország, cit. dielo, s. 253.
38 Nakoniec pri dieťati Františka I. Rákociho dostali Ján Kemény a Štefan Petki poľský indigenát.
39 Erdély és az északkeleti háború I. s. 103, 109, 236, s. 280 – 297.
40 MOL F1 Erdélyi Fejedelmi Kancellária Libri Regii, 25. s. 87 – 88.
41 MOL F1 Erdélyi Fejedelmi Kancellária Libri Regii, 28. s. 573 – 574. V  sídlach Offenbánya, Csorra, 

Szarvas, Munczel és Brezest získal časti statkov.
42 MOL F1 Erdélyi Fejedelmi Kancellária Libri Regii, 29. s. 515 – 517.
43 Horn, I.: Tündérország, cit. dielo, s. 253.
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kesa pokúšal vyrovnať dôležitosť Jána Keménya. Autorita Keménya však bola taká veľká, 
že napriek kancelárskemu titulu nie Mikes, ale Kemény ostal kľúčovou figúrkou pri roz-
hodovaní. 

Na vojenskej výprave v Poľsku sa zúčastnil aj Mikes, ale knieža tu nevyužil iba jeho 
delostreleckú vzdelanosť, ale aj jeho diplomatické schopnosti. Ako kancelár bol aj pove-
reným sedmohradským vyjednávačom, ktorý vo Wierczboczi v mene kniežaťa podpísal 
aj dokument o mieri. Neskôr bol v užšom sprievode Rákociho, ktorý po poľskom ne-
úspechu utekal späť domov. Doma mal aj on dôležitú úlohu v tom, že Juraj II. Rákoci si 
po svojom odstúpení mohol ponechať svoje sedmohradské statky. Neskôr, až po Rákoci-
ho smrti vytrval pri ňom. Keď Rákóci padol do tatárskeho zajatia, vodcom vojska sa stal 
Ján Kemény. On viedol aj vojsko, ktoré obkľúčilo turecké vojsko privolané Ákosom Bar-
csaym. Neskôr so svojím oddielom dobyl aj Brašov (Braşov), kam utiekol Barcsay pred 
útokom Rákociho strany. V januári 1660 začal aj obliehanie Sibine (Sibiu). Útok Sikulov 
bojujúcich pod jeho velením bol veľmi silný, ale dobývanie museli prerušiť kvôli blížia-
cemu sa tureckému vojsku. Mikes a  jeho vojsko odtiaľ tiahli smerom k  Gyale (Gilău) 
a zúčastnili sa aj bitky pri Szászfenesi (Floreşti), kde bol Juraj Rákoci smrteľne ranený. 
Proti Michalovi Barcsaymu ešte hrdinsky chránil ecsedský hrad, hoci turecký vodca sa 
mu vyhrážal zabitím jeho brata, Jána Mikesa. V bojoch sa zúčastnilo aj viacero členov 
rodiny Mikesovcov, Michalov bratranec Juraj, ako aj jeho dvaja bratia, Ján a Koloman. 
Kým Michal vo dvore budoval kariéru svojej rodiny, zatiaľ sa ostatní členovia famílie 
v Háromszéku pokúsili získať späť moc rodiny od Basovcov. Podľa stoličných právnych 
spisov je jednoznačne viditeľné rozdelenie prác medzi rodinnými príslušníkmi, Michal 
prakticky nezasiahol do stoličného diania. Nie ako jeho súrodenci, z ktorých hlavne Ko-
loman sa snažil získať čo najviac sympatizantov pre Mikesovcov. Koloman sa do stolice 
priženil, za manželku si vybral Zuzanu tiež pochádzajúcu zo starobylej rodiny Kálno-
kovcov. Prostredníctvom Michala získali statky, a preto bolo jeho úlohou držať spolu ne-
ustále sa rozrastajúci majetok. Koloman Mikes bol vtedy ešte príliš mladý na to, aby sám 
zastúpil Mikesovcov v stolici. Preto počas rokov 1652 – 56 Juraj Mikes, statkár zo Zágone 
(Zagon), bol organizátorom stoličnej činnosti rodiny, snažil sa vytvoriť úzky vzťah s ro-
dinami Nemesovcov a Jankovcov. V 50. rokoch boli v Háromszéku dobre viditeľne veľké 
spoločenské pohyby, a zatiaľ rodina Kálnokovcov, Mikóovcov, Nemesovcov ako i Dac-
zóovcov hľadala svoje miesto medzi kontaktnou sieťou dvoch ,,veľkých“ rodín. V roku 
1657 sa Mikesovci cítili dosť silní na prebratie moci v jednej stolici, preto sa Koloman 
pokúsil dominantnejšie využiť svoju pozíciu hlavného stoličného kapitána. V roku 1659 
u Rákóciho dosiahol menovanie svojho brata za súdneho majstra. 

Koloman Mikes začal v roku 1660, v čase smrti Juraja II. Rákociho, budovať moc 
Mikesovcov v stolici, čo sťažilo dlhodobé spojenie s Rákócim. Funkcia stoličného kapitá-
na k tomu vytvorila východisko. No napriek tomu sa mu do smrti starého Tomáša Basu 
nepodarilo prekonať rodinu Basovcov. 

Koloman v roku 1644, podobne ako Michal, začal rozširovať svoje statky aj mimo 
Sikulska.44

44 V Alsó-Fehérskej (Dolno-Bielska) stolici získal statky. Szunyogszegen (). MOL F1 Erdélyi Fejedelmi 
Kancellária Libri Regii, 30. s. 862 – 863.
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Popri Háromszéku najväčšou zmenou v  polovici 17. storočia prešli csíkske, gyer-
gyóvske a kászonske spoločnosti. Stolica sa na konci stredoveku potichu dostala pod vlá-
du rodiny Lázárovcov, keďže tí počas 16. storočia časť vedúcich stoličných funkcií urobili 
dedičnými a   Kászonskú stolicu považovali za svoj statok.45 František Mikó z Hídvégu 
(Mostje), príbuzný s Lázárovcami a Gabrielom Betlenom si za miesto svojho pôsobenia 
vybral Csíkskú stolicu, a hoci bol háromszékského pôvodu, s pomocou Betlena získal 
funkciu csíkskeho hlavného kapitána a vďaka svojmu manželstvu sa tu dostal aj k ma-
jetkom. Na jeho csíkske plány poukazuje aj to, že pri Csíkserede (Miercurea Ciuc) začal 
budovať šľachtickú kúriu, kaštieľ. Bez dediča sa však rodina Mikóvcov nedostala do csík-
skej elity.46

Rodina legendárneho kancelára Žigmunda Rákociho, derzského (Dârjiu) Jána Pet-
kiho v mužskej vetve vymrela, dokonca Gabriel Bátori ich obral o časť statkov. Ďalšie vet-
vy rodiny však žili naďalej. Najprv sa presídlili do Marosskej a potom sa objavili v Csík-
skej stolici, ktorá im ponúkala viacero možností. Na začiatku 17. storočia začali používať 
prímenie ,,királyhalmi“. V roku 1614 mali majetok iba v troch csíkskych osadách, spolu 
vlastnili 29 poddaných, ale počas vlády Juraja I. Rákociho ďalšia silná osoba z  rodiny 
bola schopná Petkiovcov vydvihnúť do popredia. Agilný vojak Štefan Petki sa narodil 
pod šťastným súhvezdím, totiž pomocou jeho tety zdedil od Balássiovcov veľkú časť ich 
majetku, ktorý získali počas vlády Betlena a čo zabezpečil aj kariéru rodiny.47

Príbuzný királyhalmského (Crihalma) Štefana Petkiho, František Petki, bol jedným 
z vyslancov Juraja I. Rákociho k Porte.48 Jeho otec Farkaš Petki seba pomenoval podľa 
statku nachádzajúceho sa v Alsó-Fehérskej stolici v obci Királyhalom (Crihalma). Podľa 
počtu poddaných stál na treťom mieste medzi csíkskymi šľachticmi.49 Jeho csíkske osíd-
lenie legitimovala jeho manželka pochádzajúca zo stolice, Alžbeta Lázár, dcéra csicsov-
ského (Ciceu) Jána Lázára.50 Starší syn Farkaša Petkiho, Farkaš, žil v  obci Csíkcsicsó 
(Ciceu) spolu so svojou rodinou,51 jeho mladší syn, Štefan skúšal šťastie na kniežacom 
dvore. Petkiho ešte ako dieťa vyrastajúce na dvore Gabriela Betlena, podporoval asi Fran-
tišek Balássi. Vo vojsku a ako delegát dobre použiteľný, agresívny a cieľavedomý mladý 
človek získal statok v Tusnáde (Tuşnad), v roku 1633 a 1634 už bol podkapitánom Csík-
skej stolice. Počas konfliktu medzi Štefanom Betlenom a Jurajom I. Rákocim mal v po-
hraničných stretoch úspechy. V roku 1636 bol tiež súčasťou delegácie, podpisujúcej mier 
so Štefanom Betlenom. Vtedy už bol kapitánom stolice a viditeľne sa pokúšal postúpiť 
na miesto Františka Mikóa, keďže po jeho smrti v roku 1635 ho nasledoval v pozícii hlav-
45 Balogh, J.: Székelyföldi, cit. dielo, s. 35 – 36. 
46 Nagy, János: Mikó Ferenc életrajza. Keresztény Magvető. 1875., Szádeczky–Kardoss, L.: A székely, cit. 

dielo, s. 173.
47 Rodina Balássiovcov bola vedúcou rodinou v Udvarhelyszéku, na vedľajšej vetve časťou Kornis klanu. 

Pre szentdemeterskú (Dumitreni) a  véczkei (Vetça) Balássi rodinu bližšie: Balogh, Judit: A  székely 
társadalom Báthory Gábor korában. In: Báthory Gábor és kora. cit. dielo, s. 160 – 161. v. ďalej: Balogh, 
Judit: A székely nemesség helyzete Bethlen Gábor fejedelemsége alatt a Liber Regius oklevelei alapján. 
Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Philosopica tom. 13. (2008) fasc. 3. s. 333 – 361.

48 Szádeczky–Kardoss, L.: A székely, cit. dielo, 1927. s. 181.
49 Balogh, Judit: A székely társadalom, cit. dielo, s. 152 – 186. Rol Kmlg Udvarhelyszék levéltára, Székely 

Láda Fond m 16. 56. sz. VIII. 1. Conscriptio z roku 1617. 
50 Kis, Bálint: A Petki család. Turul 13. (1895) 97 – 10.
51 Rol Kmlg Udvarhelyszék levéltára, Székely Láda Fond m 16. 50. 51. Conscriptio z roku 1627.
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ného kapitána. Pokúšal sa získať aj statky od Františka Mikóa, ktorý zomrel bez potomka. 
Pomocou jeho poručníctva nad Františkom Mikóm zabezpečil, aby sa mikovské statky 
dostali do jeho vlastníctva.52 Podľa prameňov bol Petki moróznym človekom, ozajstným 
vojakom, rýchlo vyvolal voči sebe odpor.53

V polovici 30. rokov už mal Petki vážnu moc a v roku 1635 sa oženil, pričom v jeho 
manželstve asi zohrali úlohu aj jeho vojenské vzťahy. Jeho svokor Juraj Sükösd, bol poľným 
kapitánom kniežaťa a keďže mal statky v Alsórakosi (Racoş) v Kükülskej stolici (Târna-
va),  nemohol byť chudobným človekom, lebo v roku 1624 si dal postaviť hrad štvorhran-
ného pôdorysu. Baláž Orbán ho nazýval ,,veľkým unitárskym pánom“,54 jeho náhrobný 
pomník a rakva z kameňa sa nachádzajú v Nagytermi. Štefan Petki získal elitných prí-
buzných so svojím manželstvom do rodiny Sükösdovcov, druhé Sükösdské dievča si vzal 
za ženu uzonský (Ozun) Ján Béldi, tak sa dostal s rodinou Béldiovcov do švagrovstva. 
Juraj Sükösd síce v roku 1631 zomrel, ale manželstvo, vznikajúce pre spomenuté dôvody 
vynikajúco slúžilo aj na pozdvihnutie záujmu Štefana Petkiho. Pomocou svojej manžel-
ky získal v roku 1635 aj statky v Udvarhelyskej stolici, v Homoródszentpéteri (Petreni), 
v obci Újfalu (Satu Nou), v Alsó-Fehérskej stolici a nejaké statky v Sombore (Jimbor).55

Petki si za centrum svojich statkov vybral obec Lázárfalva, lebo už v roku 1640 tu 
začal stavať rodinný kaštieľ. Počas 30. rokov zdedil od svojej tety, Alžbety Petkiovej ma-
jetky, ktoré jej zanechali jej štyria manželia, medzi nimi aj Michal Balássi.56 Vtedy sa 
dostala do  Petkiovho vlastníctva Sentanna (Sântana de Mureş), Jobbágyfalva (Valea), 
Marosszentgyörgy (Sângeorgiu de Mureş), ako aj udvarfalvské, (Curteni), remetské (Re-
metea), csejdské (Cotuş), mogyorósske a  libáncske (Bărăganului) časti statkov. S  tým 
získal vplyv nad dôležitým Marosszkým statkom. Jeho majetky tak narástli do  veľkej 
výšky v Csíkskej stolici, v Marosszéku a v župných oblastiach, v dôsledku toho sa jeho 
význam v csíkskej šľachte stal obrovským. V Csíku dostal ďalšie dary v osadách Vacsár-
csi (Văcăreşti), Szentmihály (Mihali Viteazu), Menaság (Armăşeni), Kozmás (Cozmeni) 
a Csekefalva (Cecheşti).

Kapitán s veľkou autoritou riadil každú udalosť v stolici, pred vojenskou výpravou 
z  roku 1644 usporiadal v  roku 1643 v  stolici spísanie insurgentov. Ani zákonodarstvo 
nevypustil zo svojich rúk. 

Kým sa Juraj II. Rákoci dostal na  kniežaciu pozíciu, o  Petkiovej csíkskej moci sa 
nedalo pochybovať. V polovici storočia vybudoval vážnu klientsku sieť a dosiahol, aby 
jej členovia získavali od  kniežaťa i  dary. Takým servitorom bol Valentín Bodó z  obce 

52 Archív rodiny Sándorovcov. v.: s. 96 – 100. Idézi: Endes, Miklós: Csík-, Gyergyó-, és Kászonszékek (Csík 
megye) földjének- és népének története 1918-ig. Budapest. 1938. s. 112.

53 Bíró, Vencel: Altorjai gróf Apor István és kora. Kolozsvár, 1935.
54 Orbán, B.: Székelyföld, cit. dielo, s. 138 – 146.
55 MOL F1 Erdélyi Fejedelmi Kancellária Libri Regii, 21. s. 81–86.
56 MOL F1 Erdélyi Fejedelmi Kancellária Libri Regii, 12. s. 184 – 185. V  Marosszéku osady Remete, 

Harczó (Hărtău), Szabéd (Săbed), Szentanna (Sântana de Mureş), Somosd (Corneşti), Folyfalva (Foi), 
Bodon (Bidiu), Koronka (Corunca), Odorfalva dedil od  Michala Baláššiho vdova, v  Udvarheľsku 
osady Maksa (Moacşa), Magyarzsákod (Jacodu), Andrásfalva (Săcel), v župských oblastiach v Tordskej 
župe Hétbükk (Habic), v Kükülskej župe Fületelke (Filitelnic), Oláhzsákod (Jacu), Domáld (Domald), 
v Belső-Szolnokej (Vnútro-Solnocká) župe centrálny statok považovaný za starobylý, dobytok v osade 
Véczke (Veţca) so šlachtickou kúriou.
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Csíkszentmárton (Sânmartin), ktorému dal listinu o  primipilstve v  marci 1653,57 ako 
aj  csíkszentsimonskému (Sânsimion) Mikulášovi Endesimu, ktorého v  listine nazval 
dvorským familiaritorom a  v  roku 165958 mu daroval šľachtictvo. V  roku 1652 zohral 
dôležitú úlohu pri zvolení Františka Rákociho za kniežaťa. Do roku 1653 získal najdôle-
žitejšie hodnosti celej sikulskej elity. Po smrti Juraja I. Rákociho, Ján Kemény, pociťujúci 
mocenské vákuum59 začal vykazovať oveľa väčšiu aktivitu na zvýšenie svojho vplyvu v si-
kulskej politike. Spolu s Petkim, v Betlenovom dvore vychovávaný Kemény, začal delego-
vať do kniežacej rady jemu blízkych ľudí, medzi prvými svojho starého priateľa, Štefana 
Petkiho. Vtedy sa začínala moldavská vojenská výprava, kde už bojovali spolu, dobitie 
Sučávy (Suceava) ďalej zvyšovalo Petkiho autoritu. Už skôr  spomenuté získané poľské 
indigenáty60 ho pozdvihli medzi piatich veľmožov sikulskej šľachty. V marci toho roku 
získal právo na zbieranie mýta na moste cez potok61 Székes v Szentgyörgyi (Sângeorgiu 
de Mureş) nachádzajúcom sa v Marosszéku. Okrem funkcie csíkskeho hlavného kapitána 
bol aj hlavným dvorským majstrom a vnútorným radcom. 

V poľskej vojenskej výprave bol pravdepodobne členom najbližšieho kruhu knieža-
ťa, preto nepadol do zajatia. V roku 1658 po zrieknutí sa Rákociho, ho snem vymenoval 
za guvernéra. Kniežaťu zostal verný do  jeho smrti, keď Ákoša Barcsayho snem v Ma-
rosvásárhelyi (Târgu Mureş) uviedol do funkcie, spolu s csíkskymi sikulskými vojakmi 
ho zanechal a bojoval s Rákocim a s csíkskym vojskom v bitke pri Szászfenesi (Floreşti). 
Potom podporoval Jána Keménya. Jeho odpor hral veľkú úlohu v tom, že turecké vojská 
vykorisťovali Csíksku stolicu. S novým kniežaťom, Michalom Apafim, sa zmieril v roku 
1663. Zomrel v roku 1667. Hoci sa mu narodilo veľa detí, vo zvyšovaní moci v stolici 
nepokračovali jeho pokrvní potomkovia, ale jednak jeho zať sárhegyský (Lăzarea) Štefan 
Lázár, manžel jeho dcéry Kataríny, ktorého miloval ako vlastného syna,62 ako aj Štefan 
Apor, nadaný chlapec, ktorého vychoval ako svojho príbuzného. Rodina bola známa aj 
pre svoj bojovný katolicizmus, čo vo veľkej miere prispelo k tomu, že pokus Juraja I. Rá-
kociho na reformovanie Sedmohradska v tej stolici dosiahol najmenej úspechov. Svoju 
moc dal pocítiť aj v náboženstve, ako patrón predsedal v csíkskom koncile v roku 1643.63

V Csíksku bolo v porovnaní s ostatnými stolicami už aj na začiatku 17. storočia cel-
kom málo poddaných, preto väčšia časť csíkskej spoločnosti naďalej zachovala archaický, 
vojenský charakter. Pre štruktúru spoločenstva bola charakteristická prevaha slobodných 
ľudí. Jedna časť starobylých rodín vymrela, pri nich sa povýšili nadaní primipilusi, hoci 
ich majetková úroveň všeobecne zostala pod sikulským priemerom. Jediná rodina, ktorá 
57 MOL F1 Erdélyi Fejedelmi Kancellária Libri Regii, 29. s. 190 – 191.
58 MOL F1 Erdélyi Fejedelmi Kancellária Libri Regii, 30. s. 209 – 210.
59 K  starému a  úctyhodnému, silnoručnému „starému“ Rákocimu bol jeho syn mladý a  asi aj dvor 

pociťoval proti menu nedôveru jeho otca a  na  začiatku jeho panovania bol určite závažný kontrast 
medzi otcom a synom.

60 Pre Františka Rédeyho a syna Rákociho ho dostal iba Kemény a Petki.
61 MOL F1 Erdélyi Fejedelmi Kancellária Libri Regii, 29. s. 622 – 623.
62 Bol synom Štefana Lázára zo Szárhegya (Lăzarea) a Heleny Székelyovej, v 1651 ho už spomenuli ako 

poručíka derzsského jazdectva. Keďže vyrástol bez otca, miloval a ctil si Štefana Petkiho ako svojho 
vlastného. Mladý Lázár bol nadaný a vzdelaný človek, viedol rozsiahlu korešpondenciu so šlachticmi 
Uhorského Kráľovstva a Sikulstva, udržal dobrý vzťah s moldávskými a valašskými bojarmi. Endes, M.: 
Csík-, cit. cielo, s. 142 – 143

63 Kállay, Ferenc: Pogány magyarok vallása. Budapest. 1999. s. 159.



Miesto Štefana Apora, sedmohradského  
katolíckeho šľachtica v sikulskej elite

27

si svoju sikulskú moc cez stáročia udržala bola sárhegyská (Lăzarea) rodina Lázárovcov, 
ktorá sa uspokojila so svojou mocou nad stolicou a zriedkavo sa pokúsila získať význam-
nejšie stoličné statky alebo štátne hodnosti. 

Királyhalmský (Crihalma) Štefan Petki výborne používal svoje rodinné vzťahy a zís-
kanú kontaktovú sieť, aby sa v mocenskom vákuu po smrti hlavného kráľovského sudcu, 
Štefana Lázára, vlastne stal ,,samovládcom“ Csíkszéka. Historiografia jeho úlohu hodno-
tila predovšetkým ako vojaka, avšak s jeho menom je spojená aj jedna celkom jedinečná 
kariéra a koncentrácia moci, čo je naozaj grandiózne v tom zmysle, že na úrovni jeho 
rodičov nenájdeme ani podkapitánov. O jeho školách máme neúplne údaje a je pravde-
podobné, že na dvore Bethlena získal tradičné vzdelanie. 

Csíkska spoločnosť bola teda skvelým terénom pre sikulských šľachticov, snažiacich 
sa budovať kariéru ako nám to ukazuje aj od Petkiho veľkolepejšia kariéra Štefana Apora, 
počas vlády Apafiho a po ňom. Juraj II. Rákoci nemal žiadny vplyv na Csíksku stolicu 
a ani sa o to nesnažil. Bezpodmienečnú vernosť Štefana Petkiho mu zabezpečil taký csík-
sky vojenský kontingent, ktorý potreboval vo svojich vojnách. Vzor bol taký istý ako aj 
v prípade dávneho predka, derzsovského (Dârjiu) Jána Petkiho. Knieža Žigmund Rákoci 
sa na začiatku 17. storočia pomocou rád Jána Derzsiho rozhodoval vo veciach  týkajúcich 
sa Sikulov. To isté robil aj Štefan Petki, ktorý po upevnení svojej sikulskej moci najprv 
budoval svoju celoštátnu kariéru. Pomocou svojej vojenskej výnimočnosti bol schopný 
kedykoľvek mobilizovať sikulskú spoločnosť chrániacu svoje tradície. Spoločenské zme-
ny v ranom novoveku sa tejto stolice výrazne nedotkli, v dôsledku toho sa však práve 
spoločnosť tejto stolice v  18. storočí vedela najmenej prispôsobiť novým zmenám, a to 
viedlo nakoniec k mádefalvskemu (Siculi) nebezpečenstvu. 

Náboženské zloženie sikulskej elity v druhej polovici 17. storočia sa celkom zmenilo, 
unitári postupne zmizli a tí, ktorí tam ostali sa stali kalvínmi alebo Marosszecké hlavné 
hodnosti boli obsadené thordalagskými katolíkmi.

Počas Rákociovcov sa v elite objavilo nápadne veľké množstvo sikulských katolíkov, 
zoskupujúcich sa okolo Michala Mikesa a Štefana Petkiho, vytvárajúcich stále silnejšiu 
náboženskú elitnú skupinu. Mnou objavené údaje ukazujú to, že motorom zoskupenia 
bol Štefan Petki, ktorý sa na vrchol svojej kariéry dostal počas vlády Juraja II. Rákociho. 
Aj knieža mu dôveroval, ale mal veľmi úzke puto k manželke kniežaťa, Žofii Bátoriovej, 
ktorá sa pridržiavala svojich katolíckych koreňov. 

Z memoárov Jána Keménya vieme, že táto elita mala vážne pochybnosti o kvalite 
Juraja II. Rákociho. Zuzana Lórantffi sa po smrti svojho manžela vzdala svojho knieža-
cieho titulu a dala ho svojej neveste, potom sa definitívne odsťahovala do Sárospataku 
(Blatného Potoka). Jej potocký dvor sa onedlho premenil na sekundárny kniežací dvor, 
lebo väčšina reformovaných unitárskych šľachticov sikulskej elity sem chodila, tu usku-
točňovali diplomatické kontakty. 

Legitimačný deficit sa Juraj II. Rákoci snažil vyvážiť pozdvihnutím vernej elity, takto 
sa dostalo viacero Sikulov do kniežacieho dvora. Pri skúmaní členov toho karlovobeleh-
radského (Alba Iulia) dvoru, patriacich do sikulskej elity, som si všímala korešpondenciu 
Žofie Bátoriovej a  jednej osoby s doteraz neobjasnenou vzťahovou sieťou, v ktorej bol 
pravdepodobne jedným z najaktívnejším členov csíksky kapitán Štefan Petki, s veľkým 
úsilím organizujúci sikulskú katolícku šľachtu. 



Judit Balogh

28

Petki, ktorý pomocou poručníctva získal statky Františka Mikóa,  sa manželstvom 
svojej dcéry dostal do  rodinných vzťahov s  takisto katolíckymi Lázárovcami, ktorí už 
Gyergyó stáročia považovali za svoj statok, z Damokosovcov urobil klientov a dispono-
val s takou mocou v stolici a v Háromszéku, že aj katolícke sikulské dvorné dámy Žofie 
Bátoriovej sa vydávali za sikulských šľachticov. Takto sa dostala do jeho siete kontaktov 
tiež katolícka rodina Imecsovcov. Judit Imecs bola milovanou a v korešpondencii Žofie 
Bátoriovej viackrát spomínanou dvornou dámou, jej manžela podporoval Štefan Petki. 
Lázárovi Aporovi64 a jeho synovi Štefanovi Aporovi poskytovali vzdelanie na jeho dvore. 
Dvor Žofie Bátoriovej sa stal ozajstnou zberňou pre sikulské šľachtické katolícke dievčatá, 
lebo neskoršie manželky Štefana Apora, z ktorých prvé dve určite osobne vybral Štefan 
Petki boli tiež dvornými dámami. Pre porovnanie si pripomeňme, že dcéry reformo-
vaných sikulských šľachticov chodili na dvor Zuzany Lórántffiovej, ktorá vydala Annu 
Bornemiszu za manželku neskoršieho kniežaťa Michala Apafiho. 

Keď skúmame spoločenskú sieť Štefana Petkiho vidíme, že jeho súčasťou sa stali dô-
ležití katolícki šľachtici z Csíkszéku a Háromszéku. 

Stálymi vojenskými partnermi vojvodu Štefana Petkiho bol Michal Mikes, veliteľ 
delostrelectva vo vojenských výpravách Juraja I. Rákociho a zabolský (Zăbala) Kelemen 
Mikes, ktorý začal budovať svoju kariéru počas panovania Juraja II. Rákociho a stal sa 
bezpodmienečným prívržencom kniežaťa. Prostredníctvom jeho manželky bola súčasťou 
jeho siete kontaktov aj rodina köröspatackých (Valea Crişului) Kálnokovcov, neskoršieho 
vicekancelára Samuela Kálnokyho. Koloman Mikes bol takým oddaným katolíkom, že 
podľa Petra Apora ho jeho rovesníci nazývali pápežom. Tým, že podporoval katolicizmus, 
Michal Apafi viackrát zabránil tomu, aby ho zvolili za hlavného kapitána Háromszékska. 
Dvaja bratia Mikesovcov, z ktorých Koloman bol stoličným kapitánom, sudcom, notá-
rom, predsedom kniežacieho súdu, sikulským generálom, hlavným županom Fehérskej 
stolice (Judeţul Alba), Michal bol takisto stoličným hlavným kapitánom, protonotárom 
a od roku 1656 kancelárom, stali sa hlavnými statkármi v Háromszéku. Tým, že Michal 
nemal dediča, vo svojom testamente určil, aby všetky jeho majetky zjednotili s majetkom 
rodiny Mikešovcov, čo bolo v rukách synov jeho brata, v prvom rade v rukách Michala, 
syna jeho mladšieho brata. Na konci 17. storočia sa Mikešovcom a Kálnokovcom poda-
rilo premôcť predtým za mocných považovaných reformovaných šľachticov v Háromszé-
ku, ako aj Nemesovcov a Basovcov, ale takisto reformovaných Daczóovcov.

Mikesovcami riadená Háromszékska katolícka kontaktná sieť a so Štefanom Petkim 
vytvorená csíkska mocenská štruktúra sa stretávala v osobe altorjského (Turia de Jos) 
Štefana Apora, ktorý ako poručník Štefana Petkiho, zosobášil svojho synovca Petra s Bar-
borou, dcérou Samuela Kálnoka.

Silné katolícke spoločenské vedomie v sikulskej elite spôsobilo viacero vážnych spo-
ločných pohybov a koncom storočia sa im podarilo dosiahnuť, aby na najvyššie pozície, 
vtedy už väčšinou reformovaných sikulských stolíc vymenovali za vedúcich úradníkov 
katolíkov.

Uskutočňovali prvú lobingovú činnosť, prostredníctvom ktorej sa Sikuli stali najod-
hodlanejším podporovateľom Juraja II. Rákociho a potom Jána Keménya. 

64 ROL. Kmlg. Apor. cs. It. III. 40.
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Druhý taký spoločný výstup sa stal pri odhalení sprisahania reformovaného Pavla 
Béldiho, v  ktorom zohrali dôležitú úlohu bratia Mikesovci a  Štefan Apor, lebo Štefan 
Petki vtedy už nežil.

Koloman Mikes, Michal Mikes a Štefan Apor od kniežaťa za to, že ho podporovali 
namiesto reformovaného magnáta dostali do milodaru veľké časti statkov.65 V dôsledku 
toho sa aj napriek vierovyznaniu úspešne presadili nad svojím stoličným rivalom. Sieť 
vedeli najdokonalejšie využiť po páde kniežatstva, keď cez predstaviteľov jezuitskej rehole 
členovia toho kruhu postúpili do takých sfér ako sikulskí šľachtici nikdy predtým.

Náboženská identita Mikesovcov, Kálnokovcov, Štefana Petkiho a Apora sa ukázala 
aj vo viacerých patronátnych činnostiach. Všetci boli bojovými predstaviteľmi sikulského 
katolíckeho stavu, nepretržite podporovali sikulské kláštory, ba aj oni boli ich význam-
nými budovateľmi.

Proti tejto silnej katolíckej sikulskej elite sa pravdepodobne reformovaná alebo 
unitárna sikulská elita zjednotená protestantským spoločenským vedomím nepostavi-
la. Protestantskí sikulskí šľachtici to asi pokladali za nepotrebné, lebo počas panovania 
reformovaného kniežaťa nebolo potrebné štátom podporované vedomie náboženského 
členstva.

Sebaobranná schopnosť unitárnej elity dovtedy celkom zanikla, ba na  konci 17. 
a na začiatku 18. storočia sa kalvíni s unitármi ani nezaoberali myšlienkou vytvorenia 
nejakého užšieho náboženského spojenectva. 

 V  Udvarhelyszéku, kde aj vtedy elitu tvorili kalvíni a  unitári, prostredníctvom 
Ugroncov a Danielovcov nebolo s kým bojovať, obe rodiny čiastočne hľadali vedúce lo-
kálne pozície, avšak čiastočne sa snažili získať aj stoličné pozície. 

V Marosszéku sa počas 17. storočia neobjavila žiadna skupina veľmožov s význam-
ným majetkom, teda väčšina reformovaných stolíc bola voľným terénom pre Michala 
Thordalagiho, ktorý na území nazývanom Svätá zem s centrom v Mikházi (Călugăreni), 
vedel vybudovať ďalšie významné katolícke centrá.

Premenu sikulskej elity na katolícku pocítil aj Juraj I. Rákoci, keď sa proti tomu po-
kúsil niečo urobiť. V Háromszéku sa snažil kompenzovať autoritu zabolských (Zăbala) 
Mikešovcov pomocou tiež zabolského (Zăbala) Tomáša Bašu a  jemu môžeme ďakovať 
za  to, že prostredníctvom konverzie Béldiovcov sa na  istý čas s  rodinou Nemešovcov, 
pozdvihnutých počas vlády Bethlena, vytvorila jedna silná reformovaná báza. Medzi 
spomínanými troma rodinami nie je možné dokázať žiadnu sieť kontaktov ani vtedy, keď 
na  jeho statku Baša a Béldi vykonali činnosť vážne podporujúcu cirkev. Rovnako ako 
nesikulskí Rhédeyovci presťahovaní do osady Erdőszentgyörgy (Săngeorgiu de Pădure) 
chceli vyvážiť dominanciu Marosszzékskej katolíckej rodiny, Tholdalagiovcov. 

Plánom Gabriela Betlena v  Sedmohradsku bolo vytvorenie jednej reformovanej 
elity, ktorej skupinovú identitu sa snažil vyvážiť s  rodinnými vzťahmi. Sieť kontaktov 
Betlenovcov, Rhédeyovcov, Apafiovcov, Barcsayovcov, Bornemissovcov, Bánffiovcov sa 
rozprestierala na  sikulstvo iba z  časti. Ich katolícka elita na  konci 17. storočia získala 
skoro všetky dôležité informácie a úspešne ich aj znovu rozdelila medzi seba, aby mohla 
obsadiť vedúce pozície vznikajúceho Gubernia.

Preskupenie sikulskej elity viedlo k ústupu predošlej vojenskej identity.

65 Bíró, Vencel: Altorjai gróf Apor István és kora. Kolozsvár. 1935. s. 137 – 138.
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Marosszéksky vpád Tatárov v roku 1658 poukázal na to, že sikulské vojsko stále ťaž-
šie nieslo úlohu sebaobrany. 

Apafi sa snažil vyriešiť vzťah so Sikulmi, povstalcom udelil milosť, ale stoličné kapi-
tánske pozície v prvom rade neobsadili Sikuli. 

Hlavným kapitánom Udvarhelyszéka sa takto stal najprv kancelár Ján Betlen, 
v roku 1667 ho nasledoval jeho syn, Mikuláš Betlen. Ako hlavný kapitán na čele Marossz-
zéka stál Gabriel Haller, potom od roku 1663 do roku 1684 Gašpár Kornis.

Na čele renitentského Csíkszéku stála výmena stráže, lebo Apafi sa snažil, aby sto-
lica prijala reformovaného a menej dominantného Jána Daczóa. Dôsledkom neustáleho 
protestu bolo, že v roku 1664 znovu dosadil Štefana Petkiho, ten až do smrti (1667) za-
stával post hlavného kapitána. Po roku ho nasledoval švagor kniežaťa Štefan Sentpéteri, 
ale po jeho smrti sa Apafi pokúsil zaviesť Daczóa do funkcie aj napriek nesúhlasu stolice. 

Hlavným kapitánom Háromszéku sa na kratší čas stal Ján Nemes, do roku 1688. 
Sikulstvo počas panovania Apafiho bolo donútené zúčastniť sa na viacerých vojen-

ských akciách, tie však pre svoj charakter boli celkom iné ako predtým. V roku 1663 sa 
zúčastnili vojenskej výpravy ako náhradníci tureckého vojska, boli aj v  Nových Zám-
koch. Voči sikulskej elite bol knieža nedôverčivý, preto nedostali také úlohy ako predtým, 
čiže také, ktoré by mohli mať primeraný vplyv na ich vojenskú kariéru. Táto elita si čoraz 
častejšie vybrala alternatívne kariérové stratégie, akými bola aj vzdelanosť a životná drá-
ha Samuela Kálnokiho alebo dovtedy za atypicky považované budovanie moci prostred-
níctvom hospodárskej činnosti, ako to bolo aj v prípade Štefana Apora. 

Štefan Apor sa stal koncom 17. storočia v Sedmohradsku prototypom katolíckeho 
mecénskeho šľachtica. 

Jeho poručník, takisto katolík Štefan Petkianí ho zabudoval do  spoločenskej siete 
katolíckej elity. 

Jeho matka, Judit Imecs na svojom statku prevádzkovala aj školu pre chudobné deti 
a takisto bola dvornou dámou prísnej, katolíckej Žofie Bátoriovej.

Štefan Apor z Altorji (Turia de Jos) študoval v koložvárskej (Cluj Napoca) škole je-
zuitov,66 ale pravdepodobne najväčší vplyv naňho mal výnimočne uvedomelý budovateľ 
kariéry Štefan Petki, ktorý asi videl v chlapcovi, že by takisto mohol dosiahnuť takú veľ-
kolepú kariéru ako on sám. Apora, tak ako Petkiho, charakterizovala celkom neuveriteľ-
ná uvedomelosť a schopnosť uchopenia vhodného momentu. Asi to je kľúčom životného 
diela Apora, čo sa začalo s odhalením Béldiho sprisahania, kedy po zrade svojho brata 
získal nielen veľký finančný zisk, ale aj Apafiho dôveru. Po páde Dionýza Bánffiho, s ge-
niálnym časovaním pocítil stratu dôvery smerom k vtedajšiemu priaznivcovi.

Apor perfektne hral dôverníka kniežaťa, občas trochu aj prehnal. V roku 1677 bol 
dôverníkom Michala Apafiho v Csíkskej stolici, bol aj súčasťou portskej delegácie pod-
porujúcej kniežaťa, potom získal nájomné právo braššovského (Braşov) tricesimu, čo 
neskôr rozšíril s máramarosszkými (Maramureş), dézsskymi (Dej), koložvárskymi (Cluj 
Napoca), laposskými (Lapoş) tricesimami, pomocou ktorých sa neskôr stal súčasťou štát-
nej ekonomickej, ako aj politickej elity.67 

66 ROL. Klmg. Apor It. IV. F1/39.
67 Bíró, Vencel: Altorjai, cit. dielo, s. 19.



Miesto Štefana Apora, sedmohradského  
katolíckeho šľachtica v sikulskej elite

31

So vznikom Gubernia nastalo striedanie panovníka a on bol prvý odhadol naskyt-
nuté možnosti. Nie je náhoda, že od 90. rokov bol na cirkevné záležitosti kladený čo-
raz väčší dôraz.68 Z najhlasnejších a najvplyvnejších členov katolíckej strany si najbliž-
ší vzťah69 vybudoval s  Marosszzékskym kapitánom, Ladislavom Gyulaffim. Potreboval 
ho, lebo práve vtedy bol jeho hlavným spojencom v ekonomických otázkach, ba aj jeho 
obchodným partnerom, reformovaný gubernátor Juraj Bánffi. Mikuláš Bánffi aj keď bol 
považovaný za jedného z najsilnejších osôb, po vydaní Diplomu bol opatrný. Štefan Apor 
však veľmi rýchlo prišiel na to, že ako študent jezuitov disponujúci katolíckymi vzťahmi, 
vie výborne nájsť najoptimálnejšiu cestu k  realizácii svojej vôle, prostredníctvom me-
dzinárodnej jezuitskej spoločenskej siete. Urobil to vo Viedni, keď najprv našiel Gabrie-
la Hevenešiho, vedúceho jezuitskej rehole, potom tú osobu, ktorá mohla, čo najviac70 
urobiť nielen v sikulských otázkach, ale vo svojej osobnej kariére. So svojimi ponukami 
a žiadosťami nepretržite vyhľadával ostrihomského Leopolda Kolonicsa, ostrihomského 
arcibiskupa, štátneho ministra, dvorského komorného prednostu. V katolíckom kruhu 
sa stal po zatlačení od neho starších a aktívnejších zúčastnených, Štefana Hallera a Mi-
chala Mikesa, najaktívnejším, čoho dôsledkom mohlo byť to, že v jeho korešpondencii 
sa neustále miešali záležitosti úradného charakteru s neoficiálnymi prosbami. Medzitým 
v očiach jezuitov, Kolonicsa a viedenského dvora bol pokladaný za nosiča zástavy hlavnej 
sikulskej katolíckej veci, prostredníctvom takto získaných osobných vzťahov vedel úspeš-
ne vybudovať svoju kariéru a aj svoju kontaktovú sieť. 

Cez korešpondenciu udržiavaný vzťah však nemohol považovať za dostatočný, preto 
neustále silnejšie vyhľadával priateľstvo podkancelára Samuela Kálnokyho, zdržujúceho 
sa vo Viedni. Tým, že nemal syna, svojho bratranca, Petra, zosobášil s Kálnokyho dcérou 
Barbarou. Neskôr dal z kancelárie odstrániť svojho sikulského primora, partnera Benedi-
ka Hentera a jeho dôveru si získal na miesto neho zvolený Ján Fiat. 

Jedným z najdôležitejších prvkov postupne vybudovanej kariéry hlavných šľachticov 
je teda rola katolíckych veľmožov, pričom túto skutočnosť agilný a energický Štefan Apor 
vedel do najväčšej miere využiť. V tomto ohľade nielenže prekonal sikulských šľachticov 
kniežacej doby, ale aj reformovaných veľmožov využívajúcich hlavne počas 17. storočia 
podporu a súhlas mocných a vplyvných reformovaných kniežat. 

Snaživý Štefan Apor však za svoj vzor nepovažoval ich, ale práve aristokratov kráľa. 
V  roku 1666 bol Apor ešte dolnocsíkskym kráľovským sudcom, kým v  roku 1685 už 
hlavným kráľovským sudcom Csíkska – Gyegyószéku a Kászonszéku, v roku 1686 vstúpil 
do štátnej politickej elity ako súdny sudca.71

Počas nasledujúceho jeden a pol desaťročia vybudoval v Sedmohradsku obraz veľ-
moža, ktorý vo svojej rozmanitosti a všestrannosti vedel v sebe zjednotiť príklady videné 
v Kráľovskom Uhorsku, ako aj príklady dané Žofiou Bátoriovou. V roku 1693 dostal titul 
baróna, v  roku 1696 titul grófa. Do  roku1697 bol členom záujmovej skupiny Societas 
Arendatoria.

68 Apor It V. F1 No. 18. s. 34 – 38.
69 ROL. Klmg. Apor It.V. F1. No. 18. s. 72–74.
70 Bíró, Vencel: Altorjai, cit. dielo, s. 5., 17., Cserei, Mihály: 102. ROL. Kmlg. Korda It. XIII/6. 
71 EOE. XV. s. 482.
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 V roku 1694 sa stal radcom Gubernia a v roku 1695 po odstúpení Hallera sa stal 
erárnym pokladníkom.

 V roku 1696 sa stal hlavným špánom Tordskej stolice, a tým sa definitívne stal sú-
časťou sedmohradskej aristokracie. Sám si vytvoril svoju vlastnú reprezentačnú oblasť 
s využitím predtým nezvyklých prvkov v Sedmohradsku.

Jeho kariéra zahŕňala techniky budovania moci jeho predkov a ukázala nové cesty 
pre jeho rovesníkov nasledujúcich jeho príklad v 18. storočí. 




