
1551 de cem be ré nek vé gén egész Eu ró pán vé -
gig sö pört a hír: meg gyil kol ták a ró mai anya szent -
egy ház bí bo ro sát, Vá rad püs pö két, a ko ra be li Ma -
gyar or szág és Er dély leg be fo lyá so sabb po li ti ku sát,
György pá los szer ze test.1 A gyil kos sá got nem ki -
sebb ural ko dó, mint Habs burg I. Fer di nánd ren -
del te el, és Er dély ben tar tóz ko dó zsol do sai haj tot -
ták vég re. A Szent szék a fel buj tó Fer di nánd el len
el já rást in dí tott, és Girolamo Martinengo bé csi
nun ci us ve ze té sé vel 1552–1554 kö zött nyo mo zást
foly ta tott. Bécs ben, Graz ban, Sop ron ban, Gyõ rött,
Kas sán folyt a ta núk meg hall ga tá sa. György ba rát
tit kos ter ve it, gya nús cse le ke de te it tu da kol ták, azt
bi zo nyí tan dó, hogy össze ját szott a tö rö kök kel, és
el árul ta a ke resz tény sé get. Az el já rás vé gül Fer di -
nánd fel men té sé vel zá rult. „Be bi zo nyo so dott”
ugyan is, hogy Frá ter György, a ró mai egy ház püs -
pö ke és bí bo ro sa a ke resz tény ség áru ló ja volt, a
po gány el len ség gel pak tált, és Er délyt a tö rö kök
ke zé re akar ta jut tat ni. Bár Frá ter Györ gyöt éle té -
ben és ha lá lát kö ve tõ en szá mos csa lás sal, ha zug -
ság gal, áru lás sal vá dol ták, az aláb bi ak ban a leg sú -
lyo sabb, Er dély el ve szej té sé re irá nyu ló vá dat sze -
ret ném kö rül jár ni és az ügy össze füg gé se it be mu -
tat va vé gül is az ol va só ra bíz ni a döntést… 

Kezd jük a tör té ne tet a vé gén: az 1552–1554 kö -
zött le zaj lott szent szé ki el já rás do ku men tu mai, a
ta nú val la tá si jegy zõ köny vek, va la mint a vád lott, I.
Fer di nánd ál tal vé del me ér de ké ben be mu ta tott le -
ve lek, fel jegy zé sek fenn ma rad tak a Va ti ká ni Tit kos
Le vél tár ban, ma is ol vas ha tók, ku tat ha tók.2 A
mint egy hat száz ol dal nyi pe res irat anyag ról a ké -
sõb bi szá za dok ban több nyi re csak a jegy zõ köny - 2014/11
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ve ket tar tal ma zó má so la tok ké szül tek, ame lyek meg ta lál ha tók a ma gyar or szá gi köz -
gyûj te mé nyek ben. Eze ket az ira to kat fel hasz nál va le het a ko ra be li Ma gyar or szág tör -
té ne té nek egyes sze rep lõ it, ma gát Frá ter Györ gyöt is el he lyez ni azon a sakk táb lán,
ame lyen a 16. szá zad – szá munk ra leg alább is – leg iz gal ma sabb játsz má ja zaj lott. A
va ti ká ni pe res irat anya got 1988-ban meg je lent nagy sze rû köny vé ben Barta Gá bor
sok ré tû en fel dol goz ta. Ren ge teg fon tos le ve let, val lo mást, fel jegy zést idé zett, ame -
lye ket fel tud tam hasz nál ni a szó ban for gó kér dés be mu ta tá sá ra, ezek alap ján, hoz -
zá té ve né hány új for rást, igyek szem meg is mer tet ni az ol va sók kal a tör té ne tet.    

A gyil kos ság 1551. de cem ber 17-én haj na li egy-két óra táj ban tör tént. En nek kö -
rül mé nye it jól is mer jük, fel idéz ni itt most nem szük sé ges.3 A hír ha mar el ju tott a Va -
ti kán ba, III. Gyu la pá pá hoz, aki el sõ fel in du lá sá ban egy há zi átok kal súj tot ta azo kat,
akik a gyil kos ság ban bár mi mó don részt vet tek.4 Ké sõbb per sze föl men tést nyer tek a
bû nö sök, hi szen a ke resz tény ség el len sé gét – ahogy ké sõbb majd Fer di nánd in do kol -
ta, nem le he tett más mó don el tá vo lí ta ni, mint úgy, ahogy tör tént.   

Er dély nagy ha tal mú ura, Frá ter György 

Frá ter György (Utiešeniæ/Utiešenoviæ vagy más ként Martinuzzi György
1484?–1551) az 1540–50-es évek re a ke le ti or szág rész leg be fo lyá so sabb po li ti ku sa
lett. Szapolyai (I.) Já nos ki rály, majd öz ve gye Ja gel ló Iza bel la és gyer me kük,
Szapolyai (II.) Já nos Zsig mond vá lasz tott ki rály ta ná cso sa ként a leg ran go sabb or szá -
gos tiszt sé ge ket töl töt te be. Elõbb Já nos ki rály fõ bi zal ma sa, majd kincs tar tó ja (1534),
Vá rad püs pö ke (1534), Já nos ki rály ha lá la után ko ráb bi rang ja it meg tart va Bi har vár -
me gye fõ is pán ja, majd hely tar tó (1541), fõ bí ró (1544), vé gül már Fer di nánd ke gyel -
mé bõl vaj da, esz ter go mi ér sek (1551) és ha lá la elõtt két hó nap pal bí bo ros is lett. A
fel so rolt cí mek és ran gok szin te telj ha tal mat biz to sí tot tak szá má ra a ke le ti, a
Szapolyai-özvegy és fia ural ma alat ti or szág ré sze ken, be fo lyá sát még in kább fo koz -
ta, hogy szin te sa ját kül po li ti kát foly ta tott, ural ko dók kal le ve le zett, köz tük ma gá val
a szul tán nal is. Hosszú és ka lan dos éle tet élt, szol ga sor ból emel ke dett az or szág sor -
sát el dön tõ ha ta lom ra. Sze mé lyi sé gé vel, jel le mé vel és cse le ke de te i vel kap cso lat ban
szá mos kor tár sa nyil vá ní tott vé le ményt, de ki szá mít ha tat lan sá gát, rej té lyes sé gét, ön -
tör vé nyû sé gét mind annyi an meg em lí tet ték. 

Forgách Fe renc kap zsi nak, nagy ra vá gyó nak, ha tal mas ko dó nak ne vez te, sze rin te
„olyan nagy ha tal ma volt mint kor mány zó nak, hogy sem mi más nem hi ány zott a leg -
fõbb rang hoz és mél tó ság hoz [ne ki], csak a ki rá lyi cím”.5 Ami pe dig az áru lás vád ját
il le ti, Forgách sze rint Frá ter György nem Fer di nánd ki rályt, ha nem a szul tánt árul ta
el, er rõl szó ló vé le mé nyét így össze gez te: „[Szulejmán] Györ gyöt kor mány zó vá tet te,
s hû ség gel el kö te lez te, mert azt hit te, hogy szer ze te si vol ta, öreg sé ge mi att s a ki rá -
lyi mél tó ság hoz il lõ en a meg ál la po dást, a hû sé get, az áll ha ta tos sá got és a jó té te -
mény re va ló em lé ke zést so ha sem fog ja el vet ni. Ez zel szem ben most ki rály né ját, s
ural ko dó fi át, ter mé sze tes ura it, az or szá got és enmagát el árul ta.”6 Forgách sze rint
György ba rát nak oly nagy ha tal ma volt, „mely tõl ször nyen fél tek, s me lyet még azok
is gyû löl tek, akik nek hasz ná ra volt”.7

Beth len Far kas mér ték adó Er dély-tör té ne te már sok he lyütt ked ve zõ szín ben tün -
tet te föl a Ba rá tot, de az imént em lí tett tu laj don sá ga it õ sem lep lez te el. Tõ le is áll -
jon itt egy ér de kes rész let a nagy ra vá gyó, el bi za ko dott ön kény úr, Frá ter György dol -
ga i ról: „a tö meg ro kon szenv ét annyi ra meg nyer te, hogy egye dül csak õ for gott min -
den ki szá ján, szél té ben-hosszá ban, min den he lyen csak ró la mond ták: sen ki sem
for dít na gyobb gon dot az or szág ja vá ra, sen ki sem ad ja job ban bér be az arany-, az
ezüst- és a só bá nyák jö ve del mét, sen ki sem ta lál ja fel el mé seb ben a pénz szer zés
mód ját, sen ki sem va ló sít ja meg oko sab ban azt, amit el ter vez, sen ki sem igye ke zett14
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job ban né hai Já nos ki rály hely ze té nek meg szi lár dí tá sá ra, mint õ. Sen ki sem ké pes
olyan cso dá lat ra mél tó meg fon tolt ság gal meg tar ta ni Er délyt épen és sér tet le nül a
dol gok annyi vi ha rá ban, szi go rú te kin te tét úgy tart ja Er dé lyen, mint At lasz vál la in
az ég bol tot.”8 Beth len le írá sá ban sú lyo san igaz és va lós ál lí tá sok van nak, egy az erõ -
sza kos sá gig erõs, ke mény em ber ké pe tû nik föl, aki nek azon ban el nem ta gad ha tó ér -
de me volt, hogy az el kép zel he tet le nül nagy zûr za var ban ké pes volt va la hogy meg -
tar ta ni és mû köd tet ni Já nos ki rály or szág rész ét. Még hossza san le het ne for rá so kat
idéz ni pró és kont ra, de ta lán ennyi elég sé ges szem lél tet ni a György ba rát sze mé lyi -
sé ge és po li ti kai sze re pe kö rü li vi ha ro kat, fel iz zó szen ve dé lye ket.

Az 1551. esz ten dõ – Er dély Habs burg-fenn ha tó ság alá ke rül

1551 nya rán Iza bel la ki rály né és fia tá vo zott Er dély bõl, mi u tán György ba rát er re
rákényszerítette, és alá írat ta ve le a le mon dó nyi lat ko za tot. A Szapolyaiak or szág ré -
sze egye sült a Ma gyar Ki rály ság nyu ga ti ré sze i vel, I. Fer di nánd jo ga ra alatt. Az el sza -
kí tott te rü le tek hõn áhí tott egy sé ge meg va ló sult, is mét eggyé lett a váradi bé ké ben
1538-ban ket té osz tott or szág. A si ker ben nem kis ré sze volt György ba rát nak, aki
hosszú éve kig fá ra do zott a meg ál la po dás lét re ho zá sán. I. Fer di nánd tól meg is kap ta
ju tal mát Er dély meg szer zé sé ért: esz ter go mi ér sek ké ne vez te ki, és a ró mai ka to li kus
egy ház bí bo ro sá vá tet te.

György re ezt kö ve tõ en már „csak ” annyi fel adat várt, hogy mind ezt úgy ad ja elõ
az Osz mán Bi ro da lom szul tán já nak, a pa sák nak és ve zí rek nek, mint ha Er dély fö lött
még min dig a szul tán ál tal még 1541-ben odaren delt Já nos Zsig mond ural kod na. A
Habs burg-ha ta lom át vé tel le bo nyo lí tá sá ra Er dély be ér ke zõ Castaldo ge ne rá lis,
Nádasdy Ta más or szág bí ró és Bá tho ry And rás ki rá lyi biz to sok azon igye kez tek, hogy
meg szer vez zék az új ha tal mi be ren dez ke dést, meg fe le lõ em be re ket ta lál ja nak a tiszt -
sé gek re. Egy elõ re azon ban még min dig Frá ter György volt az úr a ke le ti ré sze ken,
nem tud tak fö lé be ke re ked ni, min den ki az õ sza vá ra hall ga tott. Castaldo rend sze re -
sen írt je len té se ket a bé csi ud var ba, és rit káb ban ugyan, de Nádasdy is be szá molt.
Jól lát ták, hogy György ba rát to vább ra is szo ros kap cso lat ban ma radt a Por tá val, mi -
ként alább majd rész le te seb ben lesz szó ró la, de ho gyan is sza kít hat ta vol na meg hir -
te len jé ben a kap cso la ta it? Min den eset re Castaldo és Nádasdy kép te le nek vol tak el -
iga zod ni a Ba rát po li ti kai sakk hú zá sa in, aki egyéb ként nem is igen állt szó ba ve lük,
dön té se i be pe dig vég képp nem avat ta be õket. A Bécs be kül dött je len té sek egy re ne -
hez te lõb bek, iz ga tot tab bak let tek, egy re több gya nút kel tet tek Fer di nánd ban ar ról,
hogy a Ba rát ket tõs já té kot ûz, va ló já ban nem a ma gyar ki rály nak, ha nem az osz má -
nok szul tán já nak ér de ke it szol gál ja, és az épp hogy Habs burg-kéz re ke rült Er délyt
most megint az osz má nok nak akar ja át ját sza ni. Fer di nánd ma ga sem tud hat ta, mi az
igaz ság, de er dé lyi meg bí zott jai már-már hisz té ri ku san gyû löl ni kezd ték a hely tar tót.
Ez az egy re nö vek võ ször nyû gya nú ve ze tett vé gül oda, hogy Fer di nánd bur kolt uta -
sí tást adott Castaldónak Frá ter György meg gyil ko lá sá ra.

Vá dak és ment sé gek 

Beth len Far kas Istvánffy Mik lós tör té net író mun ká já ra hi vat koz va idéz te fel azo -
kat a vá da kat, ame lye ket Fer di nánd 1552 ja nu ár já ban a ma gya rok hoz írt le ve lé ben
György nek fel rótt. Esze rint Frá ter György már „Sze pe si Já nos” – az az I. Já nos ki rály
– ide jé ben szét hú zást és párt üté se ket idé zett elõ az or szág ban, Bu dát áru ló ként oda -
ve tet te a tö rö kök nek, sõt „min den ter ve annyi ra össze fo nó dott a tö rö kök kel, hogy a
ke resz tény em ber el ne ve zé sen kí vül a ke resz tény ség nek sem mi nyo ma nem ma radt
ben ne”.9 Az zal is meg vá dol ta, hogy hoz zá, az az Fer di nánd hoz is csak azért pár tolt,
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hogy el ke rül je a ve szélyt, amely az osz má nok ré szé rõl fe nye get te a ki rály né val 1550-
ben ki ala kult konf lik tus hely zet mi att. Itt je gyez zük meg, hogy a ki rály né val ép pen
ami att ala kult ki ez a konf lik tus, mert György ba rát le akar ta õt mon dat ni Fer di nánd
ja vá ra. Foly tat va a vá da kat: mi köz ben Fer di nánd meg sze rez te szá má ra a bí bo ro si
tiszt sé get, a tö rö kök kel tit kos tár gya lá so kat foly ta tott, a ki rály né Er dély bõl tör tént tá -
vo zá sa (1551 nya ra) so rán a tar to mányt ma gá nak akar ta meg sze rez ni, és ami kor ez
nem si ke rült, ak kor is mé tel ten a tö rö kök kel lé pett kap cso lat ba. Vé ge ze tül ki je len tet -
te, hogy azt a sok go nosz sá got, ame lyet a ba rát el kö ve tett a ke resz tény ség el len, sem -
mi lyen más mó don nem le he tett el há rí ta ni, mint a meg öle té sé vel.

Az el já rás so rán a Va ti kán ki kül dött vizs gá ló biz to sai, Girolamo Martinengo bé csi
nun ci us ve ze té sé vel mint egy más fél-két esz ten de ig kér de zõs köd tek, hall gat ták meg
azo kat a sze mé lye ket, akik György ba rát kö ze lé ben, ve le kap cso lat ban vol tak. A ki -
hall ga tot tak szin te mind egyi ke el mond ta, hogy a Ba rát az 1540-es évek ben fo lya ma -
to san kap cso lat ban volt a Por tá val, csa u szok jöt tek-men tek, de hogy va ló já ban mi rõl
tár gyal tak ezek a kö vet sé gek, azt sen ki nem tud ta. De nem csak a sztambuli kö ve tek
jöt tek Er dély be, ma ga György ba rát is szá mos kül dön cöt, hír vi võt kül dött a Por tá ra,
mi ként ar ról Szalánczy Já nos, a ki rály né bi zal mi em be re be szá molt val lo má sá ban.10

Ezek alap ve tõ en nem vol tak tit kos kül de té sek, a kö ve tek sza ba don jár hat tak, ne ve ik
is is mer tek, a szük sé ges mér té kig György ba rát be is szá molt tár gya lá sa i ról az er dé -
lyi és a ki rály sá gi fõ urak nak, de tény, hogy a ki rály nét ki zár va az or szág rész po li ti -
kai-dip lo má ci ai ügye it ma ga in téz te.  

Fer di nánd ügy vé dei a tö rö kök kel va ló össze ját szás bi zo nyí tá sá ra szá mos olyan le -
ve let mu tat tak be az el já rás so rán, ame lye ket Frá ter György írt a szul tán nak, va la -
mely osz mán tiszt ség vi se lõ nek, vagy ame lyek hoz zá ér kez tek a Por tá ról. Ezek ar ra
ugyan bi zo nyí té kul szol gál tak, hogy sû rû le ve le zés zaj lott a Ba rát és az osz má nok
kö zött, tar tal muk azon ban sem mi fé le ke resz tény ség el le nes kons pi rá ci ót nem bi zo -
nyí tott. Az osz má nok le ve lei kö zött em lít sük meg Szokollu Mehmed pa sa11 né hány
le ve lét, amely ben a gya ko ribb hír adás ra és ar ra szó lí tot ta fel Györ gyöt, hogy ma rad -
jon a szul tán hû sé ges hí ve, to váb bá ér te sí tet te, hogy újabb kö ve te ket küld hoz zá. A
gya ko ri le vél vál tást nem kell kü lö nö seb ben in do kol ni, hi szen a Já nos Zsig mond ál -
tal uralt te rü let a szul tán be fo lyá si öve ze te volt, amely nek ügye i rõl ál lan dó tá jé koz -
ta tást kér tek és vár tak a Por tán.

Mik le het tek azok a hí rek, in for má ci ók, ame lye ket György ba rát el jut ta tott s szul -
tá ni ud var ba? Er re sem a Fer di nánd ügy vé dei ál tal be mu ta tott le ve lek, sem pe dig a
ta nú val lo más ok nem ad nak hi telt ér dem lõ vá laszt. Csak sej te ni, ki ta lál ni le het, hogy
bi zo nyá ra a ki sebb-na gyobb ka to nai kon tin gen sek moz gá sá ról vagy a ki rá lyi or szág -
rész ben zaj ló ese mé nyek rõl le he tett szó, az zal a fo lya ma tos hí zel gés sel kí sér ve, ame -
lyet az osz má nok kal va ló le ve le zés meg kí vánt. Egyet len ta nú, a már em lí tett
Szalánczy Já nos ho zott csak elõ egy ér de kes tör té ne tet, amit a Por tán hal lott Rusz -
tem pa sa nagy ve zír tõl. Esze rint a Ba rát ar ra biz tat ta vol na a szul tánt, hogy ha Habs -
burg (V.) Kár oly csá szár Bu da vissza fog la lá sá ra csa pa to kat in dí ta na, ak kor az osz mán
ha dak az oszt rák örö kös tar to má nyok, ne ve ze te sen Stá jer or szág el len in dít sa nak tá -
ma dást. (Va jon ez az öt let nem ju tott vol na eszé be a szul tá ni ud var stra té gá i nak?)  

Az osz mán szul tán nal a negy ve nes évek ben György ba rát ál tal foly ta tott kap cso -
lat tar tás lé nye gé ben ar ra irá nyult, hogy meg nyug tas sa a szul tánt, az ál ta la uralt or -
szág ré szek és az azok élé re ki je lölt ural ko dók a he lyü kön ül nek, mi ként azt a szul -
tán 1541-ben, Bu da alatt el ren del te, és nem ját sza nak össze a Habs bur gok kal. Eköz -
ben ma ga György ba rát volt az, aki azon fá ra do zott, hogy a ke le ti or szág részt va la mi
mó don a ma gyar ki rály, I. Fer di nánd jo ga ra alatt egye sít se. Õ hoz ta te tõ alá a gya lui
szer zõ dést (1541 vé ge), erõ sza kol ta ki a nyír bá to ri meg egye zést (1549) – ezek mind -
egyi ké ben ar ról ál la pod tak meg, hogy Iza bel la ki rály né az ál ta la uralt te rü le te ket Fer -16
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di nánd nak ad ja át –, és õ ér te el, hogy a szul tán ál tal a ke le ti or szág rész élé re he lye -
zett Iza bel la és Já nos Zsig mond vé gül le mond jon a ha ta lom ról, és 1551 nya rán tá -
voz zon az or szág ból. Akit Frá ter György sok éves dip lo má ci ai ma nõ ve re zés sel el árult
és hát ba tá ma dott, az ép pen ség gel a szul tán le he tett. Az a Szulejmán szul tán, aki a
jól is mert tör té net sze rint Bu da alatt úgy ren del ke zett a Szapolyai-özvegy és fia ural -
ma alá ke rü lõ te rü le tek rõl mint sa ját bi ro dal ma ré sze i rõl. Még egy szer szö gez zük le:
György ba rát az Osz mán Bi ro da lom be fo lyá si öve ze té ben a szul tán ál tal ki je lölt ural -
ko dó sze mé lye ket ar ra vet te rá, hogy a te rü le tet át ad ják a ma gyar ki rály nak, I. Fer di -
nánd nak, aki, nem mel les leg, ke resz tény ural ko dó volt. 

1551 nya rán te hát Fer di nánd szá má ra – Frá ter György nek kö szön he tõ en – igen
elõ nyös for du la tot vet tek az ese mé nyek: a ki rály né át ad ta a ki rály kö ve te i nek a ma -
gyar Szent Ko ro nát, az ural ma alatt ál ló ke le ti or szág rész fö löt ti ha tal mat, és tá vo zott
Er dély bõl. Fer di nánd el fo gad ta, öröm mel nyug táz ta a ha tal mi hely zet ilye tén for du -
la tát, és ar ra kér te György ba rá tot – aki nek köz is mer ten jó kap cso la tai vol tak a Por -
tán –, úgy kom mu ni kál ja a szul tán szá má ra ezt a for du la tot, hogy lé nye gé ben sem -
mi olyan nem tör tént, ami a szul tán ér de ke i nek el le né re len ne: „õfel sé ge sem mit sem
cse lek szik a bé ke el le né ben, ami kor vissza ve szi Er délyt mint Ma gyar or szág ré szét és
sa ját ját, sõt csak a Já nos ki rállyal kö tött egyez sé ge ér tel mé ben [jár el]”.12 Az egyez -
ség, amely re az elõb bi mon dat ban Fer di nánd utalt, a váradi bé ké nek ne ve zett meg -
ál la po dás volt, amely ki mond ta, hogy Já nos ki rály ha lá la után az ural ma alat ti te rü -
le tek Fer di nánd ha tal má ba ke rül nek. 

A fen teb bi mon dat ban bé ké nek ne ve zett fegy ver szü ne ti meg ál la po dást Fer di -
nánd Er dély el fog la lá sá val még is csak meg szeg te. Ez ugyan is az 1547 jú ni u sá ban öt -
éves idõ tar tam ra meg kö tött dri ná po lyi fegy ver szü ne ti egyez mény volt, amely ben
Fer di nánd el is mer te a szul tán ma gyar or szá gi hó dí tá sa it, és el fo gad ta a ha tal mi meg -
osz tott sá got, az azhogy a ke le ti ré sze ket és Er délyt a szul tán ural ja. Sõt Fer di nánd ab -
ba is be le egye zett, hogy a bé ke meg õr zé se ér de ké ben és sa ját ma gyar ki rály sá ga el is -
mer te té sé ért évi har minc ezer fo rin tot fi zes sen a Por tá nak. 

Vissza tér ve a tör té net re, mint em lí tet tem, 1551 õszén György ba rát nak az lett vol -
na a fel ada ta, hogy meg gyõz ze a szul tánt ar ról, hogy ami meg tör tént, az nem vagy
nem úgy tör tént meg. Az jól ki ve he tõ az Er dély át adá sát kö ve tõ idõ szak po li ti kai sze -
rep lõ i nek le ve le zé sé bõl, hogy ma ga Fer di nánd, de Frá ter György is igen-igen tar tott
a szul tán re ak ci ó já tól, at tól, hogy nem fog ja tét le nül néz ni egyik tar to má nya el ve szí -
té sét. Ami tõl tar tot tak, ha ma ro san be is kö vet ke zett.

Egy a Ba rát ál tal a szul tán hoz írt le vél bõl ki is de rül, hogy György ba rát va jon ho -
gyan is pró bál ko zott el te re lõ ma gya rá za tot ad ni, ami kor ar ról fag gat ták, hogy Já nos
Zsig mond és édes any ja mi ért tá vo zott ab ból a tar to mány ból, aho vá szul tá ni pa rancs
he lyez te õket. György azt ír ta, hogy Já nos Zsig mond csu pán sa ját vá ro sá ba, Kas sá ra
ment, és csak azért, mert õ – az az Frá ter György – azt pa ran csol ta ne ki, hogy há za -
sod jon meg – Já nos Zsig mond 11 éves ek kor –, és a hoz zá mél tó fe le ség je lölt a ró mai
ki rály le á nya le het, aki vel majd ott ta lál ko zik, és aki nek édes aty já val a szul tán ma -
ga is bé ké ben él.13 Hogy ez mennyi re volt hi he tõ ma gya rá zat a szul tán szá má ra, azt
nem tud juk. De nem örül tek a hír nek a Por tán, annyi bi zo nyo san ki de rült Szokollu
Mehmed pa sa és György ba rát le vél vál tá sá ból. Frá ter György Szokollu Mehmed pa -
sá nak írt le ve le i bõl jó né há nyat be mu tat tak a va ti ká ni el já rás so rán, ar ra vo nat ko zó
bi zo nyí ték ként, hogy György ba rát el árul ta a ka to li kus ki rályt és a ke resz tény sé get.
Az tény, hogy ezek ben az 1551 õszén írt le ve lek ben Frá ter György va ló ban a szul tán
irán ti tö ret len alatt va lói hû sé gét fe jez te ki, és a szul tán rab szol gá já nak ne vez te ma -
gát és ki rá lyát, Já nos Zsig mon dot is.14 Hossza san bi zony gat ta, hogy az er dé lyi ré szek
to vább ra is Já nos Zsig mond bir to ká ban van nak, és az õ – az az Frá ter György – kor -
mány zá sa alatt áll nak, a né met ha dak csak is a te mes kö zi – te hát Petrovics Pé ter re bí -
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zott szan dzsák te rü le tén lé võ – vá rak ba száll tak. Ezek a vá rak pe dig Lippa, Solymos,
Te mes vár, Be cse, Becskerek, Arács vol tak – ta lán nem vé let le nül azok, ame lye ket az
osz mán ha dak az 1552. évi had já rat so rán el pusz tí tot tak és be vet tek.     

György ba rát nak azon ban a sza va kon túl me nõ en tet tek kel is bi zo nyí ta nia kel lett
azt, hogy Er dély és a ke le ti or szág rész a Habs burg-ha ta lom át vé tel után is a szul tán
hû sé gén ma radt – ezt az zal tud ta de monst rál ni, hogy Castaldo ge ne rá lis er dé lyi be -
vo nu lá sa után is be küld te a Szapolyai-országrész éves adó ját a Por tá ra, még hoz zá Já -
nos Zsig mond ne vé ben. A be kül dött adó tíz ezer fo rint le he tett, a hoz zá csa tolt aján -
dé kok kal együtt har minc ezer fo rint ra rú gott. Ké sõbb, a vád irat ban, Frá ter György e
tet tét szin tén mint a tö rö kök höz hú zó áru ló cse le ke de tet rót ták föl. Ma már, azt hi -
szem, na gyon is vi lá go san lát juk, hogy Frá ter György ho gyan pró bált a két ha ta lom
kö zött egyen sú lyoz ni, sza vak kal, gesz tu sok kal, tet tek kel el há rí ta ni az osz mán ka to -
nai tá ma dást. Egy al ka lom mal azt mond ta, mi ként azt szin tén a ta nú val la tá si jegy zõ -
köny vek ben Scheiber Far kas val lot ta: „na gyon sok ment sé get kell ke res nem a szul -
tán elõtt, ha meg tud ja az egyez sé get. [Az Iza bel la és Fer di nánd kö zöt ti egyez ség rõl
van szó.] Mert õ hatalmas… és el tud ja fog lal ni Er dély or szá got, míg a ki rály nak
nincs fel ké szült had se re ge.”15 Ez így is volt, az Er dély be ér ke zett Habs burg-zsol dos
csa pa tok ról már egy ko ra be li tör té net író meg je gyez te, hogy had se reg nek ke vés, kö -
vet ség nek vi szont sok volt a be vo nu ló öt-hat ezer fõ nyi zsol dos ka to na. Szulejmán
szul tán pe dig, ha Er délyt nem is száll ta meg ha da i val, de meg tor ló had já ra tot in dí -
tott, mely nek so rán a Ti sza és a Ma ros men te sú lyos pusz tí tást szen ve dett el. El esett
Te mes vár, Lippa, Szol nok, és bár a di csõ eg ri vár vé dõk meg ál lí tot ták az osz mán ha -
da kat 1552 õszén, a had já rat okoz ta anya gi és em ber vesz te sé get ez zel nem le he tett
sem mis sé ten ni. A Habs burg-se re gek pe dig, ahogy Frá ter György sej tet te, ké sõbb sem
tud ták meg vé de ni a ke le ti or szág részt.

Fer di nánd egy 1551. jú li us vé gén György ba rát nak írt le ve le újabb ada lék kal szol -
gál ar ra vo nat ko zó an, hogy a ki rály ho gyan gon dol ko dott Er dély rõl an nak át vé te le
után. Eb ben a le vél ben a ki rály ar ra kér te György ba rá tot, hogy Er dély ügye i ben jár -
jon köz be a szul tán nál, az az ma gya ráz za meg, mi ért is tör tént az, hogy az õ ha tal má -
ba ke rült ez az or szág rész. Er re a cél ra, mi ként azt több le vél is bi zo nyít ja, bi zony na -
gyon is fel akar ták hasz nál ni György ba rát por tai kap cso la ta it, míg egy má sik cél – a
bû nös ség bi zo nyí tá sa – ér de ké ben ép pen ezek kel a kap cso la tok kal le he tett õt meg tá -
mad ni. Fer di nánd te hát így írt: „a tö rö kök csá szá rá nak kö ve tünk út ján azt üzen tük,
hogy az õve le kö tött bé két és fegy ver szü ne tet szi go rú an be tar tot tuk.”16 De mi vel az
el múlt év ben, Er dély ben za va rok tá mad tak – foly ta tó dik a le vél – és a bu dai pa sa is
Er dély el len tá madt, Fer di nánd úgy lát ta, hogy „köz be kell avat koz nia,” és ezt pusz -
tán a szul tán nal kö tött fegy ver szü net ér tel mé ben tet te. Biz to sí tot ta egyút tal a szul -
tánt ar ról, hogy az éves adót és a szük sé ges aján dé ko kat õ is meg fog ja ad ni, vé gül
kér te, hogy György ba rát és a temesi is pán (Petrovics Pé ter) küld jön kö ve te ket a szul -
tán hoz, és azok ugyan ezt mond ják: „kér jük te hát Hûségteket, úgy irá nyít sa eze ket a
dol go kat, hogy el lent mon dás ne le gyen ben nük, és hogy a fegy ver szü net
megõriztessék…”17

Az adó és az aján dé kok fi ze té se és be kül dé se nem el ha nya gol ha tó ré sze tör té ne -
tünk nek. Ezek be kül dé se egy rész rõl az alá ve tett sé get szim bo li zál ta az er dé lyi-ke le ti
or szág rész szá má ra már 1542-tõl kez dõ dõ en, más rész rõl az adott konk rét hely zet -
ben, 1551 nya rán ar ra is szol gál ha tott, hogy meg nyug tas sa a por tai ha tal mas sá go kat,
és el ve gye tá ma dó ked vü ket. Ma ga Fer di nánd ki rály is át érez te en nek je len tõ sé gét, õ
is az adó és aján dé kok be kül dé sé tõl re mél te, hogy a szul tán nem in dít tá ma dást.
1551 nya rán, a ha ta lom át vé tel és az adó be kül dé se után tör tént egy gya nús eset:
György ba rát egy olyan szul tá ni le vél rõl tu dó sí tot ta az er dé lyi ura kat, mely sze rint
Szulejmán meg erõ sí tet te õt Er dély kor mány zá sá ban. Az urak igen csak gya na kod tak18
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ar ra, hogy Frá ter György ma ga ír ta a le ve let, mert ab ban a szul tán a ke resz tény ség
osz lo pá nak ne vez te õt.18 Ám ezek a ki fe je zé sek egyál ta lá ban nem szo kat lan ud va ri -
as sá gi for mu lák vol tak az osz mán ud va ri le ve le zé si stí lus ban. 

1551 nya rán az Er dély ben ki ala kult hely zet rõl Petrovics Pé ter tu dó sí tot ta a Por -
tát, és ez után szü le tett a szul tán György ba rát nak írott le ve le: „Mi vel Er délyt a ki rály
fi á nak ad tuk szan dzsák ként, õ most is a mi szervitorunk és alatt va lónk, ahogy ap ja
is szol gánk és alatt va lónk volt, ezért is szük sé ges, hogy ezt a ki rály fit vé del münk be
ve gyük. Ha te hát el tû ri tek, hogy a ki rály fi át a né me tek el vi gyék, mindõtöket ir ga lom
nél kül kard dal da ra bok ra vá ga tunk. Úgy irá nyít sá tok te hát dol ga i to kat, hogy õt az or -
szág ban ura i tok ként megtartsátok…”19 A szul tán tu dat ta azt is az er dé lyi ek kel, hogy
mely pa sák, mely ka to nai egy sé gek kel let tek ki ren del ve a had já rat ra. A ruméliai beg -
ler bég, a szilisztrai és a vidini pa sa, a mold vai és a havaselvi vaj dák és a ta tár kán
ha tal mas se re ge ug rás ra ké szen áll Er dély ha tá rán, csak a pa ran csot vár ják a tá ma -
dás ra. Ha te hát a né me tek se re gét nem ûzik ki Er dély bõl, ezek mind annyi an meg in -
dul nak – szólt a fe nye ge tés. 

Mi vel ah hoz két ség nem fér, hogy ez és ta lán még több ha son ló fe nye ge tõ le vél
és üze net ér ke zett Er dély be, nem cso dál koz ha tunk azon, hogy György ba rát min den
ké pes sé gé vel igye ke zett meg bé kí te ni a sztambuli ud vart és a tá ma dást meg aka dá -
lyoz ni. Ezt a ta núk val lo má sai nyil ván va ló an bi zo nyí tot ták. A Ba rát kö ve te ket és le -
ve le ket kül dött a Por tá ra és a kör nyék be li osz mán tiszt ség vi se lõk nek, men te get ve a
hely ze tet és bi zony gat va, hogy meg fog ja ta lál ni a mód ját an nak, hogy a né me tek ki -
men je nek az or szág ból, és hogy ez az or szág to vább ra is Iza bel la ki rály né és fia bir -
to ká ban van, ame lyet õ kor má nyoz.20 Ezek rõl a le ve lek rõl – szin tén a ta nú val la tá si
jegy zõ könyv bõl tud juk – a kor tár sak, még hoz zá a leg mû vel tebb ki rá lyi ta ná cso sok,
Oláh Mik lós és Bor nem issza Pál21 is meg je gyez ték, hogy mi cso da le le mé nyes ség és
mû vé szet nyi lat ko zott meg ben nük.22

Frá ter György te hát a Habs burg-ha ta lom át vé telt kö ve tõ en is mé tel ten ma ga és a
ke le ti or szág rész egé szé nek hû sé gét bi zony gat ta a szul tán nak, aho gyan a negy ve nes
évek ben mind vé gig, mi köz ben azon mes ter ke dett, hogy a tar to mányt Habs burg-kéz -
re játssza. Ket tõs já ték nak tû nik ez, két ség te le nül. Egy ilyen ra gyo gó el me, egy or szá -
gok sor sá ról dön tõ éles eszû po li ti kai sakk já té kos va jon nem szá molt a Por ta meg tor -
ló in téz ke dé se i vel, ha egyik alá ve tett tar to má nya a leg na gyobb el len sé gük, a Habs -
bur gok ke zé re jut? Nem szá molt va jon az zal, hogy, mi ként az osz má nok nem egy al -
ka lom mal ígér ték: tûz zel-vas sal emész tik meg az or szá got? Hi deg vér rel ígér te vol na
hû sé gét és a Szapolyaiak ural ma alat ti or szág részt mind két ural ko dó nak? Va ló ban
azt hit te, hogy a szul tán dü hét le csen de sít he ti adó fi ze tés sel és mé zes sza vak kal?
Ezek re a kér dé sek re sem a Ba rát, sem a fõ urak és ural ko dók le ve lei, sem a ta nú val -
la tá si jegy zõ könyv eled dig nem adott biz tos vá laszt.

Annyit azon ban bi zo nyo san tu dunk, hogy 1551 ké sõ nya rán, ko ra õszén Frá ter
György pró bál ta men te ni a ment he tõt és tár gyal ni a Por tá val. A fen teb bi ek ben elõ so -
rolt ma nõ ve rek át me ne ti si ker rel jár tak, ok tó ber ben Szokollu Mehmed pa sa ezt ír ta
a ba rát nak: „ar cod tisz tá nak ta lál ta tott a leg ha tal ma sabb szul tán és az összes szan -
dzsá ko sok elõtt.”23 Úgy tûn he tett ezek ben a he tek ben, hogy a Ba rát mes ter ke dé se it
si ker ko ro náz ta, a Por ta gya nak vá sát el al tat ta, a meg tor lás tól va la hogy meg me ne kül
az or szág. Eköz ben vi szont a má sik ol da lon, a bé csi ud var ban épp el len ke zõ irány -
ba for dul tak a dol gok, György ba rát egy re na gyobb gya nú ba ke rült Fer di nánd elõtt.  

Nádasdy Ta más és Castaldo ge ne rá lis sze re pe 

A Habs burg-ura lom alat ti or szág rész leg be fo lyá so sabb po li ti ku sa a kor szak ban két -
ség te le nül Nádasdy Ta más (1498–1562) volt, aki 1551-ben – Giambattista Castaldo
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csá szá ri had ve zér, Er dély ka to nai hely tar tó ja mel lett – or szág bí ró ként szin tén tag ja volt
a Fer di nánd ne vé ben a ha ta lom át vé tel re ér ke zõ kö vet ség nek. A köz te és Frá ter György
kö zöt ti le ve le zés egé sze még nincs fel dol goz va, nem is bõ vel ke dünk egy más nak írott
le ve le ik ben, de né hány fenn ma radt da rab még is né mi el iga zí tást nyújt. György ba rát
le ve lei ud va ri as nak és egy ben tak ti kus nak is tûn nek, cél sze rû volt ugyan is jó kap cso -
la tot tar ta nia a ki rá lyi or szág rész je les em be ré vel, ha tu dó sí tást akart kap ni az oda át
tör tén tek rõl. Nádasdy – mi ként a ta nú val la tás so rán ki de rült – õs el len sé gé nek te kin -
tet te Györ gyöt, mint mond ta, ré gi el len sé gek vol tak, köz- és ma gán ügyek bõl fa ka dó an
egy aránt, és go nosz szán dé kot tu laj do ní tott min den cse le ke de té nek. Azt is több al ka -
lom mal ki je len tet te, hogy Ma gyar or szág romlásának a Ba rát volt az oka.24 Ho lott va la -
me lyest õ is rá volt szo rul va György ba rát jó in du lat ára, hi szen test vér hú ga, Nádasdy
An na volt az osz má nok bör tö né ben síny lõ dõ Majlád/Majláth Ist ván fe le sé ge, és
Fogaras vá rá nak bir to ko sa i ként kü lön fé le bir tok ügy le te ik is vol tak az er dé lyi ré szen.
Nádasdy azt is mond ta a kérdezõbiztosoknak az em lí tett vizs gá lat so rán, hogy a Ba rát
min dig ül döz te és tá mad ta õt ma gát, az övé it és bir to ka it is. Hosszú évek óta fenn állt
az el len sé ges ke dés ket te jük kö zött, aho gyan két nagy ra vá gyó és je len tõs ha ta lom ra
szert tett po li ti kus kö zött ez nem szo kat lan. De szá mos konk rét eset rõl is le het tud ni,
ami el len té tet okoz ha tott a két po li ti kus kö zött.25

Kap cso la tu kat a jól fel fo gott ér dek irá nyí tot ta, mi ként az az aláb bi le vél bõl ki de -
rül. A kel le mes nek tû nõ hang vé tel el le né re a leg ke ve sebb, amit mond ha tunk, hogy
Nádasdy igen ko mo lyan gya na ko dott a Ba rát ra, és ké tel ke dett Fer di nánd irán ti jó in -
du la tá ban. Frá ter György a ma ga mód ján igye ke zett köz ben jár ni a Hét to rony ban ra -
bos ko dó Majlád ügyé ben, nem tit kol ta – ahogy so ha sem tet te –, hogy tö rök kö ve tek -
kel tár gyalt, ezen kí vül hí re ket kül dött és kért Nádasdytól. Az 1550 már ci u sá ban kelt,
ere de ti leg la tin nyel vû le vél – amely re mél he tõ leg az ol va sók ér dek lõ dé sé re is szá -
mot tart – be mu tat ja a két fõ úr kö zöt ti kap cso lat tar tás jel le gét, stí lu sát:26

Te kin te tes és nagy sá gos Nádasdy Ta más úr nak, 
Vas vár me gye is pán já nak, 
a ki rály õfel sé ge fõ ka pi tá nyá nak, tisz te let re mél tó ba rá tom nak. 

Te kin te tes és nagy sá gos uram, tisz te let re mél tó ba rá tom, üd vöz le tet és ked ve zé -
sünk aján lá sát. Majlád úr ügyét ed dig úgy moz dí tot tam elõ re, hogy [meg hagy tam]
min den kö vet ség nek, hogy er rõl a pa sák nál – akik mun kál ko dá sá tól ez az ügy leg fõ -
kép pen ered mény re jut hat –  kö ve te ink ki fe je zet ten em lí tést te gye nek, és most is, ami -
kor kö ve te ink az adó val és aján dé kok kal a csá szár [szul tán] Por tá já ra kül det tek, ál -
ta lam úgy let tek ki ok tat va, hogy Majlád urat és Tö rök Bá lint urat is, ha Is ten ked ve zõ
al kal mat ad, azt a mó dot kö vet ve, amit csak ma guk nak a kö ve tek nek je gyez tek fel, az
õ sza ba du lá suk ra hasz nál ják. Azt pe dig, amit a te kin te tes és nagy sá gos Salm úr nak
[Niklas graf zu Salm]27 – ahogy te kin te tes és nagy sá gos ura ság tok ír ja – én mond tam,
meg le het, hogy va la mi olyas mit mond tam, még is, ami lyen meg vi selt tes ti ál la pot ban
va gyok, nem em lék szem, hogy olyas mit tet tem vol na, ha pe dig mond tam va la mi ha -
son lót, a tö rök mód ra utal tam, hogy a vesz te ge tés re azok erõ sen kap ha tók, sem mi
olyan nincs, amit meg ten ni vissza uta sí ta ná nak, mi vel na gyon sze re tik a pénzt, ezen -
kí vül más utat a sza ba du lás ra nem lá tok. Most sem mi új ság nincs, ha csak nem az,
hogy a csá szár há rom csa u sa volt ná lam, nem sok kal ez elõtt, akik kö zül ket tõt a csá -
szár Per zsi á ból va ló vissza té ré sé nek örö mé re küld tek hoz zám, eze ket feb ru ár 15-én
vissza bo csá tot tam. A har ma di kat pe dig a mi kö ve te ink kel, az adó val és aján dé kok kal
már ci us 5-én el küld tem, akik Bras só ban a csá szár kö ve té vel, Fered csa us sal szem be -
ta lál koz tak, aki ál tal [a csá szár] azt kér te tõ lem, hogy molossusokat [nagy tes tû pász -
tor ku tya faj ta] vagy más nyúl fo gó ku tyá kat küld jek ne ki. 20
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A csá szár fe le sé gé vel, le á nyá val és ve jé vel, Rusztán pa sá val egy Dri ná poly [ma:
Edirne, Tö rök or szág] mel let ti hely re ment, ahol kedv te lés bõl va dász ni szo kott, és ott a
fi á val is – akit tá vol lét ében Dri ná poly ban ha gyott – ta lál ko zott, majd a va dá sza tot be -
fe jez ve, fi át vissza küld te Dri ná poly ba, õ ma ga egye dül ment vissza Kons tan ti ná poly -
ba, és ott azon nal el ren del te övé i nek, hogy ha di fel sze re lést hord ja nak oda, hogy ezt
mi lyen ok ból cse le ked te, nem tu dom. 

A len gye lek és a mold va i ak há bo rú ba kezd tek, és ahogy tu dom, a mold va i ak kö -
zül so kan  kí ván ták ezt, hogy eb bõl mi lesz, ta vasz ra de rül het ki; úgy le het ne le ír ni,
hogy itt én a mold va i ak és a ha vas al föl di ek kö zött úgy va gyok, mi ként a szkítiai pusz -
ta ság kö ze pén; olyan dol gok ról, amik ked vem re vol ná nak, nem tu dok, igen há lás len -
nék ezért, ha te kin te tes és nagy sá gos ura ság tok, ré gi ba rát já nak meg se gí té sé re gon dol -
va, azok ról a dol gok ról, ame lyek oda át tör tén nek, né mely kor ér te sí te ne. Mi vel hogy
mind azo kat igaz nak vé lem, ame lyek meg tör tén tét te kin te tes és nagy sá gos ura ság tok -
tól ka pom.

[Ura ság tok nak] min den jót kí vá nok. [Kolozs]Monostorról, az Úr 1550. évé ben,
már ci us 24-én.

György ba rát, váradi püs pök, kincs tar tó és hely tar tó stb.

A Bécs ben György ba rát el len iz ga tó má sik sze mély, Giovanni Battista
(Giambattista) Castaldo (1493?–1563), itá li ai szár ma zá sú ka to na, had ve zér, akit Er -
dély be ér ke zé sét kö ve tõ en Fer di nánd ka to nai hely tar tó vá ne ve zett ki. Fer di nánd és
Castaldo kö zöt ti le ve lek igen nagy szám ban ma rad tak fenn a bé csi le vél tár ban. A ki -
rály Castaldo ge ne rá lis hoz 1551. jú li us 30-án írott le ve lé ben ar ra biz tat ja a ge ne rá -
list, hogy az er dé lyi vá rak meg erõ sí té sé hez, az ott ál lo má so zó ka to na ság éle lem mel
és mu ní ci ó val va ló el lá tá sá hoz kér je Frá ter György se gít sé gét, mert õ ma ga most nem
tud pénzt kül de ni, a hely tar tó pe dig több ször is ír ta, és kö ve tei ál tal is üzen te, hogy
min den ben a se gít sé gé re lesz Fer di nánd nak Er dély ben. A ki rály ki fe jez te ab bé li re -
mé nyét is, hogy a kö vet ke zõ or szág gyû lé sen az er dé lyi ren dek Frá ter György és
Nádasdy Ta más je len lét ében tár gyal nak, és az õ ta ná csa i kat fi gye lem be vé ve dön te -
nek mind azon kér dé sek rõl, ame lyek az or szág vé del mét érin tik. A le vél kel te után
csu pán két hét tel Fer di nánd azt ta ná csol ta Castaldónak, hogy óva to san és oko san vi -
sel je ma gát a püs pök kel szem ben. A ge ne rá lis ka to nai te het sé gét nem iga zán tu dom
meg ítél ni, és a ki rály dön té sét, hogy õt kül di Er dély be, vi tat ni sem il do mos, ám az
tény, hogy Fer di nánd ural má nak meg szer ve zé sé re nem a leg al kal ma sabb em ber volt.
Mi vel Castaldo nem tu dott ma gya rul, ha mar meg rom lott a kap cso la ta az er dé lyi ren -
dek kel. György ba rát ha lá la után tel je sen ma gá ra ma radt egy ide gen tar to mány ban,
sen ki ben sem bí zott. Ne héz sé ge it fo koz ta, hogy nem tud ta fi zet ni ka to ná it, szin te fo -
lya ma tos ha lál fé le lem ben élt az utol só er dé lyi hó nap ja i ban, míg vé gül 1553 nya rán,
ha da i val együtt tá vo zott. 

Fer di nánd te hát nagy részt Castaldo je len té sei alap ján tá jé ko zód ha tott az er dé lyi
hely zet rõl, és mint lát hat tuk, a ka to nai hely tar tó nem tud ha tott sem mi biz to sat, csak
a fo lya ma to san jö võ-me nõ tö rök kö ve tek rõl és le ve lek rõl ér te sült. A Ba rát tény le ges
szán dé ka it sen ki sem tud hat ta. Egy ta nú val lo mást idéz nék még, hogy vég képp
össze za var jam az ol va sót, még pe dig Johann von Oppersdorf zsoldoskapitány val lo -
má sát, aki 1551 te lén nem Er dély ben, ha nem a ki rály ság ban tar tóz ko dott. A ka pi -
tány a kérdezõbiztosok kér dé sé re, hogy mi ért is kel lett meg gyil kol ni a Ba rá tot, így
nyi lat ko zott: „ab ból a tar to mány ból egé szen idá ig hal lat szott, hogy György ba rá tot
áru lás sal gya nú sít ják. Egy na gyon tisz tes ma gyar tól, név sze rint Bor ne mi szá tól, aki
a ba rát szervitora volt, és most Ko lozs vár ban bí ró, és so kak tól má sok tól is hal lot ta,
hogy õ és az övéi óva kod ja nak a ba rát tól […], mert an nak olyan a lel ke, hogy sen kit
ná la ma ga sabb ál lás ban nem tûr el, vagy va la kit, aki ná la töb bet ér.[…] ezt [az áru -
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lást] nem a tö rök irán ti sze re tet bõl, ha nem azért tet te, hogy a ró mai ki rályt és a tö -
rök szul tánt is ki játssza, és egye dül õ ural kod jék Er dély ben.”28 György ba rát, aho gyan
sok for rás is meg erõ sí tet te, ha ta lom vá gyó és ural ko dó tí pu sú em ber volt, de hogy a
két vi lág ha ta lom kö zött õr lõ dõ tar to mány ban ma ga akart vol na ki rály len ni, az szá -
mom ra ne he zen el kép zel he tõ. 

A val lo má sok kö zött ta lál ha tó Castaldo tol má csá nak, Scheiber Far kas nak el be -
szé lé se ar ról, hogy a had pa rancs nok hosszas gyöt rõ dés után dön töt te el vé gül a Ba -
rát meg öle té sét. A gyil kos ság éj sza ká ján csú nyán össze vesz tek, már nem elõ ször.
Castaldo György fe jé re ol vas ta, hogy nem vi sel ke dik õszin tén Fer di nánd ki rállyal,
tiszt sé ge ket és ezek hez il lõ ha tal mas fi ze tést ka pott Fer di nánd tól, meg kap ta az esz -
ter go mi ér sek sé get, és a ki rály a bí bo ro si mél tó sá got is ki jár ta szá má ra, de õt még ez
sem elé gí tet te ki, ki rá lyi ko ro nát akart ton zú rás fe jé re, de Is ten ezt nem fog ja meg en -
ged ni, Is ten ha rag ja le fog rá súj ta ni.29 Mi köz ben Castaldo or dí tott, a Ba rát vö rös arc -
cal csak annyit mon dott, hogy ez nem tar to zik Castaldóra, és õ tud ja, hogy jó vég re
vi szi a dol go kat, ame lye ket el ter ve zett.

A val lo más té võk szin te mind egyi ke utalt ar ra a szó be széd re, köz hír re, ami ez idõ
tájt szárny ra kelt. Er dély-szer te be szél ték, hogy György ba rá tot va ló já ban fé kez he tet -
len ha ta lom vá gya ve zé rel te, és ma ga akart ural kod ni. Hû sé get sem a szul tán hoz, sem
a ki rály hoz nem tar tott, mind ket tõt el árul ta. 

Frá ter György po li ti kai szán dé ka i nak, ma nõ ve re i nek kö ve té se, elem zé se meg le -
he tõ sen ne héz fel adat elé ál lít ja a ku ta tót, de újabb for rá sok, köz tük pél dá ul a
Nádasdy- és a Castaldo-levelezés to váb bi da rab ja i nak fel tá rá sa ré vén újabb és újabb
ér tel me zé sek szü let het nek nap ja ink ban is.    

A ta nul ság

Mond hat nám azt egy sze rû en, hogy ta nul ság nincs. Vélt vagy va lós áru lá so kat
gyak ran kö vet tek po li ti kai gyil kos sá gok a tör té ne lem ben. Vagy hossza san fej te get het -
ném, hogy egy bo nyo lult po li ti kai-ha tal mi – és hogy a má hoz kö ze lít sünk: kom mu -
ni ká ci ós – vál ság hely zet állt elõ, amely nek sze rep lõi szö ve vé nyes szá la kat fon tak,
sa ját el kép ze lé sek kel ren del kez ve pró bál ták a ma guk és töb bé-ke vés bé or szá guk ja -
vát is néz ni a meg ol dás ke re sé se so rán. Meg tud ha tó-e va la ha az igaz ság, György ba -
rát va ló di cél ja? Nem hi szem. A Ba rát ha lá la után, ké sõb bi ko rok tör té net írói és a je -
len kor tör té né szei sa ját em be ri ér ték rend jük nek, is me re te ik nek, ol va sott sá guk nak,
élet ta pasz ta la ta ik nak meg fe le lõ en al kot hat nak vé le ményt a tör tén tek rõl, az egy ko ri
pá los szer ze tes, György ba rát áru lá sá ról, és ezt szor go san meg is te szik, év szá zad ok
óta. S ha va la ki nek ér dek lõ dé sét az el mon dot tak alap ján fel kel tet te a túl zás nél kül
iz gal mas nak mond ha tó eset, an nak to váb bi el mé lyü lés re szív bõl aján lom Barta Gá -
bor már em lí tett kö te tét.    
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