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FRÁTER GYÖRGY*
Bakócz Tamás, Szakmári György, Szalka-y László után I!~Dl

volt éppen példátlan, hogy irigyei ellenére ujra egyszerű szárma
zású ember emelkedjék Magyarország első főpapi székéig; d.
Fráter György egyénisége és pályafutása egészen más; tegyük
hozzá: erkölcsi értékelésben hasonlíthatatlanul vonzóbb, mint ama
zoké, Atyja, Utyeszenits Gergely, Horváth Mihály szavai szerint,
..vagyontalan, csak gyermekekben gazdag'" drávántúli, horvát ne
mes, anyja a velencei Martinuzziak ugyancsak szegény nemet;
családjából származott. Utyeszenits Gergely Corvin János hadá
ban szolgált, fiát is a herceg szolgálatába adta. 19~T került a
nyolc éves György Hunyad várába, ahol a fegyverforgatáson kí
vül mást nem igen tanult. Corvin .Iános halála után (1504) kö
vette a drávántúli Zápolya-birtokok számos servitorát: húsz éves
korában átlépett Zápolyai János özvegy anyja, Hedvig tescheni
hercegnő szolg álatába, Alkalmasint azt remélte, hogy a Zápo
Iyai-udvarban lendületesebb pálya várja, mint a várvitézek kÖ7It.
A kezdet azonban itt sem volt valami fényes: nemes apród, Iami
liáris lett ugyan, de valójában csak szolga, a hercegnő kálvha
fűtője. György apród - saját vallomásából tudjuk - hamarosau
meg is unta az udvari életet és belépett a vpálosrendbe. Ekker
még olvasni sem tudott. A rendben tanulta meg az elemi ismere
teket és a ten.óg'iát, Magasabb iskolát, egyetemet nem látogatott
Szervező tehetséget azonban előljárói hamar felismerték. 19y ke
rült a budaszentlőrinci kolostorból Sajóládra vper.iclnek. HOM
szabb időt töltött a rend híres lengyel házában, Czenstohovábaa
is.

Életéből tíz-tizenöt év folyt le a kolostor csendjében. Bi_
nyos, hogy nem karrier-célok vezették az egyházi pályára. "Frá
ter" György lett, s mindvégig, a politikai é8 főpapi hatalom (,Ei
esán is az maradt életmódban és külsőségekben egyaránt.

A politikai és hadi események őt is kisodorták a kolostori
cellából. 'Amikor Zápolyat János 1528 tavaszán Ferdinánd hadai
dől a Felvidékre, majd Lengyelországba vonult, találkozott anyja
eg-ykori familiárisával, s Fráter G)'örgy habozás nélkül felaján
lotta neki szelgálatát. János király környezete túlnyomóan ilyen
délszláv servitor. vagy tengermelléki származású, de a mag,-ar
államgondolathoz rendíthetetlenül hű emberekből állt, mint Broda
ries István, a moháesi csatából megmenekült szerémi. majd váci
püspök, a ferences Frangepán Ferenc kalocsai érsek, vagy Stati
leo erdélyi püspök, ki rokonát, Veranosles Antalt is magá....at
hozta. Ezek számát szaporította most Fráter Györ~~y. Hat tlTill.'

• Halálának négyszázados fordulójára.



.ím és rang nélkül szolgálta János királyt, de csakhamar lD'; ó
feladata lett a királyi udvartartás és seregfogadás anyagi eszkö
zeinek előteremtése is. Zápolyai János meggyőződhetett róla.
hogya rábízott feladatokat tökéletes hozzáértéssel, hűséggel él
önzetlenséggel oldja meg. Bizonyos azonbanj hogy a familiárisi
hűség mellett Zápolyai -Iános mellé láncolta a nagy cél is: a:i
ország függetlenségének és ujraegyesítésének biztosítása a nemzeti
király alatt. Életének egyik nagy csalódása, hogy ez a király,
aki csak egy hadítettel tudott ~s szeretett dicsekedni: a Dózsa
lázadás kegyetlen vérbefojtásával. erre a feladatra teljesen al
kalmatlannak bizonyult. Másik, bizonyára még keservesebb csa
lódása, hogy a Habsburg túlhatalommal szemben János királyt
országrészének birtoklásában török segítséggel gondolta biztosi
taui, de neki is, a törökben rendületlenül bízó délvidéki társainak
is hamarosan rá kellett eszmélniük, hogy a török "szövetség"
egyet jelent az ország végleges három részre szakadásával.

A. i'ékeveszett Grittit az ellenfelei sorozatos legvilkoltatása
miatt fellázadt erdélyiek 1534-ben megölték, s J ános király F'rú
ter Györgyöt tette meg váradi püspöknek és kincstartónak. Nag;r
hatalom jutott a kezébe. Zápolyaí jobbkeze lett; magának Bem
mit sem szerzett - li! ebben különbözőtt legelőnyösebben a leg
több hazai és külföldi "reneszánsz" politikustól, - do az ország
l.incstárát mindig példás rendben tartotta, ha kellett, még a
királlyal szemben is.

Főpaptársai, Frangepán és Brodaríes, már jóval előbb úgy
látták, hogy a megmaradt országrészek megmentésére nincs más '
út, mint békét keresni Ferdinánddal. Tárgyalásokba is bocsát
kostak vele és bátyjával, V. Károly császárral, s készek lettek
volna Zápolyait ráverini arra, hogy országrészét azonnal engedje
át F'erdiuándnak. A tárgyalások azonban évekig elhúzódtak, mert
F'ráter György nem akart lemondani eredeti politikai eszméjé
ről. D3 józan reálpolitikai megfontolás is vezette. Meggyőződött

róla, hogy ha a szultán a tervezett megegyezésre bosszuló had
járattal felel, Ferdinánd képtelen elegendő segítséget nyujtani
J ánosnak, A két király közt így a váradi béke csak 1538-ban
jött lAb..e. A szerződés az egész ország birtokát csupán János halá
13 után biztosította Ferdinándnak azzal a feltétellel, b\ogy a
Habsburg király J ános esetleg születendő fiának az ősi Zápolyai
~agyoD.t szepesi hercegi címmel ténylegesen átadja. A szultán
haragjától így is tartani kellett, ezért Frúter GJ~örgy kikötötte,
hogy a békekötés nyilvánosságrahozatalát bízzák Károlyra, li ha
lasszák akkorra, amikor a császár úgy látja, hogy öccsének meg
tudja adni a szükséges birodalmi segítséget.

A váradi béke volt Fráter György első jelentős politikai
~c. De megnyugvást nem hozott, Zápolyai János ugyanis a
kŐ'retkező évben feleségül vette Zsigmond lengyel király lányát.
Izabellát. Szekfű Gyula sserint azért is, mert abban bízott, hogy



ha fift születik, a 'Zápolyai-család a váradi béke ellenére is ál
Iandósulhat a trónon. A házasság első következménye az volt.
hogy Ferdinánd a váradi békét beárulta Konstantinápolyban.

IMO nyarán János királynak csakugyan fia sz ül(;Jtett: .Ján.~

Zsigmond. A király akkor Erdélyben járt, s már súlyos beteg
volt. amikor a hírt vette. Még csak annyi ideje maradt. hogy
Fráter Györgyöt, Török Bálintet és Petrovles Pétert az njszü
Jött gyámjaivá tegye, s Fráter Györgyöt külön is megeskesse,
hogy feleségét és fiát nem hagyja el. Halála után a gyámoko~

Verbőczyn és az említett főpapokon kívül majdnem minden be- .
folyúsos híve Ferdinándhoz pártolt. A megmaradtak közt Fráter
Györgynek "alig' volt jó embere; elsősorban nem volt az a szó
rakozást hajszoló fiatal királyi özvegy. aki - Szekfíí Gyula ta
láló megjegyzése szerint - nem egyszer a I:mját és a fia javát
is ellenezte csak azért, mert valamilyen javaslat a kincstartó
tól eredt. Fráter György Perényi Péternek ajánlotta fel az or
szág kormányzóeágát, de Perényi FerdinándLoz állt s így ő a
csecsemő érdekében .kénytelen volt vállalni a dolgok legfőbb in
tézését.

Ferdinánd, magyar tanácsosai követelésére 1541-ben. ostrom
alá fogt<~ Budát, s Izabella is szívesen belement volna a vir
átadásába. A szultán személyesen jött el a vár "felmentésére", lJ

az ismeretes csellel magának foglalta el. Fráter Györgyöt !! a
királynét fiával Erdélybe küldte, A barát' két súlyos lelki terhet
vitt magával: a végső csalódást a török önzetlenségében és sza
Tahihetőségében, S az árulás vádját, a kortársak szer-int tudniillik
tudatosan játszotta Budát török kézre. Ez a vád haláláig feküdt
ti. lelkén és századokon át emlékén; Horváth Mihálv, Szalay
László és Szekfű Gyula egykép bizonyítják, hogy alaptalanul.

Alig négy hónappal Buda eleste után, 1541 decemberéboa
Fráter G~Törgy a váradi béke alapján megkötötte Ferdlnáddal a
g-yalui egyezményt: kész átadni Erdélyt, ba Ferdinánd hiztositja
annak védelmét és kielégíti János Zsigrnoudot. De csakhamar
meg kellett győződnie róla, hogy Ferdinánd képtelen teljesíteni a
i'oliéíoleket, mert a birodalomtól kapott segítség semmit f;'Jm
ert.

~.... Buda eleste utáni évtized politikája, Fráter Gyijrgy életi
uok utolsó tíz éve fűzte történetírásunkban egyéniségéhez a "Ill&

v:mr Macchiavelli'' elnevezést. Nincs rá nyom és teljesen valószí
nűtlen is, ho[!;y tanulmányozta volna az akkoriban még alig ne
gyedszázadOo'l "Il principe"-t és belőle merrtette volna politikai
elveit. Humanista színeket nélkülöző műveltsége nem igen ÖSIt

tönözhette ilyenfajta elvek elsajátítására. Volt azonban eseleke
deteiben. ami megegyezett a reneszánsz felfogással. s amit már
to. Macchiavcflit időben megelőző Mátyás király is gy&koroH: a
nagy cél, a nemzet megmentése érdekében kérlelhetetlenül g;'!l
wény tudott lenni, de ba kellett, tudott seinlelni il3. ,



A színlelés e mesterségét különben három irányú politiká
jában szinte csak a törökkel szemben gyakorolta, akivel meggyő

ződése szerint csak ő tudott eredményesen tárgyalni. Az ered
mény biztosítása érdekében nem riadt vissza ámítástól. félreveze
téstől sem, s itt járt legközelebb a reneszánsz erkölcsökhöz. Nem
yaBotta ugyan az akkoriban itt-ott hangoztatott elvet, hogy a
pogánynak adott szó nem kötelez; de hitte, hogy a politikában
álnokság és szószegés ellen hasonló módszerrel szabad védekezni.
A törők álnokságról pedig, ha előbb nem, Buda elfoglalása óta
keserves tapasztalatokat szerzett. Ez a politika tíz éven át lénye
gében eredményes is volt - a török nem tette rá a kezét Er
4élyre, - bár nem egyszer borotvaélen járt Fráter György II

~rök hitegetésében. Igy 1550 elején, amikor a francia követ be
árulta a szultánnak, hogy Fráter György már megegyezett Fer
dináddal Erdély átadásában, s a felbőszült szultán parancsot
küldött az erdélyieknek, hogy keljenek fel ellene, öljék meg, vagy
vasraverve küldjék el hozzá, János Zsigrnondot pedig koronázzák
királlyá. Mint annyi más esetben, most is sikerűlt Fráter György
nek adófizetéssel, ajándékokkal, kimagyaráskodással a török ha
l"agját lecsendesítenie. Nem csoda, hogy ezzel a "művészetével"

bizalmas beszélgetésekben, levelekben szeretett dicsekedni, s hova
~vább európaszerte azt beszélték, hogy Fráter György mindent
el tud érni a szultánnál. Sűrű és titokzatos érintkezései török
kiküldöttekkel azonban hitelét lassan még azok előtt is aláásták.
akík előtt a célt, a még szabad országrészek már csak egyetlen
úton lehetségesnek ítélt egyesítését minden hátsó gondolat nélkül
hangoztatta. Azt hitte, becsületességének elegendő bizonyítéka,
hogy Ferdinándot mindig értesíti, miről tárgyal a törökkel. Bár
tettekkel is bizonyította őszinteségét. V. Károly és Ferdiná,nd
meg is bíztak benne. 1551-ben Ferdinánd kinevezte esztergomi
érseknek, októberben pedig III. Julius pápa bíborossá tette.

Ekkor már javában folyt Erdély átadása. Fráter Györgynek
angusztus elején sikerült Izabellát Erdély elhagyására és a ko
rona kiszolgáltatására bírnia, Ferdinánd biztosai Nádasdy Ta
más és Castaido voltak. Castaidonak azonban alig néhány ezer
embere volt, s ez a haderő .még akkor sem növekedett lénye
gesen, amikor Ferdinánd másik alvezére, Sforza PaIlavicini egye
sült vele. Ezzel a kis haddal ugyan nem lehetett volna Erdélyt
megvédeni, ha a szultán fegyverrel bünteti az átadást. Fráter
Györgynek sokkal nagyobb hadereje volt, mégsem tartotta aján
Iatosnak a fegyveres védekezést, hanem ismét a bevált módszert,
41 török elámítását vette igénybe. Castaldoék azonban nem hittek
neki. Egyenesen rettegtek tőle. amiről Ferdinándhoz intézett sűrű

1eveleik tanúskodnak. Castaido már a nyár folyamán utasításe
kért: mitévő legyen, ha bebizonyosodik, hogy a bíboros valóban
a török kezébe akarja adni őket. Meg is kapta Ferdinándtól a
feltételes felhatalmazást: ha Fráter György árulás i szándéka



kétségtelen lenne, előzze meg és tegye el láb alól. Maga Ferd:i
nánd egyébként még december közepén is levélben magasztalta
Friter Gy·örgy hüségét, s néhány nappal előbb Károly coászá'1.'
is elitimerő levelet intézett hozzá. Közben azonban már be
teljesedett a barát végzete.

A törökök ugyanis október elején elfoglalták Lippát, s Fráter
György Castaido társaságában november elején a vár vissza
foglalására indult. Egy hónapi ostrom után a vár meg is adta

. inagát, de Fráter György követelésére a török várőrség nemcsak
-zabad elvonulást kapott, hanem még élelmet és szekereket is.
IImi Castaldoék gyanúját a végst'íkig fokozta. Lippa elfoglalása
után Marosvásárhely felé indultak. December 16-án Fráter
György alvinci kastélyában szálltak meg. A barát még testőreit

sem tartotta mag-a mellett, hanem előreküldte Gyulafehérvárra,
haderejét pedig elbocsátotta. Ha lelkiismerete rossz lett volna,
nom adta volna mugút védtelenül Castaido kezébe. Nyugalmát
még az sem tudta megzuvarni, amikor két apródja hírül vitte
neki, hogy a spanyol zsoldosok nyiltan árulónak szidják. Bízott
ahban, hogy teljesítette feladatát, Erdélvt, átadta, s most már
visszavonulhat a politikától.

Az események azonban most már úgy peregtek, akár egy ha
misítatlan itáliai reneszánsz rémdrámában, 1551 december 17-étI.
reggel Palluvicini rendeletére a spanyolok észrevétlenül ellepték
a kastélyt. ő maga pedig öt tiszttel abiboros előszóbájába nyo
mul t. 'I'itkárát, Fcrrari Antalt hét órakor beküldte hozzá, hogy
ott ti" királyhoz intézendő levelet írasson alá vele s aláírás köz
ben szúrja le. Fráter György már fent volt. breviáriumát imád
kozta. Ferrari meg is sebezte, de a meglepett aggastyánban még
volt annyi eró, hogy támadóját földre terítette. Erre Pallavicini
éti társai berohantak s nemcsak a bíborost kaszabolták halálra.
hanem védelmére siető apródját, Vas Ferencet is. Hetven napig
feküdt a holttest temetetleniil a véres gaztett színhelyén. Csah:
H következő év februárjában emberelte meg magát a gyulafeh&-:
Túri káptalan: Gyulafehérvárra vitette és a Szent Mihály tera
plomban eltemettette. A gyilkosság miatt zúgó székelyeket, akik:
kü]ijnösen szerették a barátot, sikerült lecsendesíteni.

Castaido "bizonyítékai" Fráter G;}'örgy árulásáról aligha
~yő;.dék meg Ferdináudot, dc mivel a feltételes parancsot az cl
júrásra ő adta meg. vállalnia kellett a felelösséget. 1552 január
elejón a császár. Mária özvegy királyné, a magyar országtanács
és a pápa előtt levélben próbálta igazolni. hogy Fráter GYÖl'gy
Buda eleste óta áruló volt, s hogy nagy zavarok nélkül nern le
hetett volna elfogni és rendes bíróság elé állttaní. III. J ulius
pipa joggal felelhette erre a levélre, hogy ha Ferdinánd tudta e:J>t.
miért ajánlotta mégis két hónappal előbb bíborosságra ... Mivel
azonban Ferdinánd nem akart a bíboros-gyilkosok egyházi bűn

ta?ésébe, kiközösítésbe esni, kérésére a pápa vizsgálatot rendelt

SI.



el. Száztizenhat tanút hallgattak ki, Bécs intézkedésére terme
azetesen jóformán csak Fráter G:yörgy ellenségeit, vagy függő,

megfélemlített embereket; a sorra ellentmondó vallomások egyike
másika még így is elgondolkoztató. A pápát nem is igen győzté"k
meg, 8 csak 1555-ben adta ki - a császár nyomására - az itéle
tet, hogy sem Ferdinánd, sem a ·tettesek nem esnek egyházi een
surába.

Az alvinci kastélyban a politikust tették el láb alól. Politikus
ként tartja számon a történelem is. A főpapról alig tud valami-6.
Pápai megerősítést a váradi püspökségre csak a váradi békét
után 'kapott; s 1546-ban még nem volt f'elszeutelt püspök; ninc!'!
is nyom rá, hogy a püspöki rendet felvette volna. A politika
úgysem engedett volna időt neki, hogyegyházkormányzattal fog
lalkozzék. Tudjuk azonban, hogy egyházmegyéje területén iparko
dott megakadályozni a hitújítást, ellensége, Verancsies Antal pe
dig azt vallotta, hogy szivesen és gyakran prédikált a népnek.

A föld népe szerette és volt is rá oka. Már másfél-két óv
tizeddel a rákosi bosszúálló országgyűlés után Zápolyai .Jánol"
két országgyűlése is (az 15BQ-iki budai és az 153G-iki, váradi,
visszaadatta a jobbágyok szabad költözkődési jogát, 8 .Iános ki
ráIy ugyanezt még külön rendeletben is megparancsolta. ~A.... :l\C

varos időkben azonban ezek a rendelkezések csak papiron ma
radtak. Mennyí része volt megssületésükben Fráter Györgynek,
nem tudjuk, de hogy szivén feküdt a súlyos probléma, bizonyos:
1551 szeptemberében arra kérte Ferdínándot, adja meg a szabad
költözködesi jogot a szegénységnek. A nép közt érezte jól ma
gút. A főurak rneghotrúnkoztak rajta és lenézték, hogy huszá
raival egy asztalhoz szokott ülni, velük iszik, szívesen hallgatja
dalaikat, s még fegyverjátékaikban is résztvesz. A magyar népet
kedvelte és óvta. A földönfutóvá lett, katonának állt magyarok
legnagyobb pártfogója volt. Ha csak tehette, magyar gyalogo
sokat fogadott. A reneszánsz világ mindenütt gyakorlatban levő

esaládpolitikúját, a nepotizmust viszout nem vette igéll~-be.

Mérlegre téve politikai tevékenvségét, Horváth Mihály íg)'
itól: "Ha őt azon férfiúnak tekintjük, kinek főfeladata volt a
török hódoltatásának gátat vetni, a félelmetes ellenséget eleinte
barátta vúltoztutni , s midőn látta, hogy ez Hem sikerülhet, oda
működni, hogy a sorscsapások és belviszáh-ok által szétzilúlt,
pártokra szakadt haza egyesülés által óvassék meg a végelsű

Iyedéstő}: úgy fogjuk találni, hosv történelmünk alig mutathat
fel hosszú életpályút, rnely következetesebb volna az övénél.'
Szellemi arcképében a politikai vonások melló azonban odakíván
koznak gáncs nélküli magánélete, melyct még legádázabb ellen
"úgei sem gyanúsítottak meg, s a szegény népből származó és u
hatalom csúcsún is veletartó államférfiúi vonásai is. Politiká.i.:
kóces eszközeivel és balfogásaival szemben ezek a vonások flll

g'esztelhetik meg u. szigorú itéletre kész szemlélűt,


