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FRÁTER GYÖRGY ÉS A PROTESTANTIZMUS
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Az utolsó kétszáz évben többen is foglalkoztak Fráter György valláspoliti
kájával. Horváth János „A reformáció jegyében” című munkájában szentel 
néhány sort György barát és a protestánsok viszonyának. Kiemeli, mennyire 
komolyan vette a váradi püspök egyházvezetői mivoltát: naponta misét hallga
tott, gyakran prédikált, a böjtöket megtartotta, a papoktól tiszta életet követelt. 
Műve hivatkozási részében utal arra, hogy a Fráter György uralta területen 
kisebb mértékű volt az üldözés, mint másutt. Úgy véli azonban, hogy a barát 
csak akkor tanúsított engedékenységet a reformáció iránt, ha politikai érdekei 
azt kívánták, illetve, ha a politikai helyzet nem tette lehetővé az erőteljesebb 
fellépést. Az új vallásfelfogás és terjedése ellen hozott, de eredménytelennek 
bizonyuló országgyűlési határozatokra hivatkozva megemlíti az 1538-as, János 
király, Statileo püspök és Fráter György előtt lezajlott, a hitújítók számára 
pozitív kimenetelű segesvári, és az 1543-as gyulafehérvári hitvitát. Ez utóbbira 
Honterus maga, a meghívás ellenére, elmenni nem mert. Máskülönben az 
1543-as gyulafehérvári országgyűlés vallási kérdésekben eredményt nem ho
zott, „vagy mert Fráter Györgynek sem volt szándékában erőszakos rendszabá
lyokat hozatni, vagy mert titkon már a reformációhoz szító Petrovics, Csáky 
Mihály és Batthyány Orbán megakadályozták ebben.”1 (Ennek az indokolásnak 
különösen az első fele érdemel figyelmet.) Szól még az 1545-ös tordai or
szággyűlésen hozott vallástörvényről, majd ismerteti a szintén 1545-ben, de 
Debrecenben megtartott rész-országgyűlésen a vallásüldözésre feljogosító vég
zéseket. Kiemeli, hogy a határozatok végrehajtását a barát mellett a protestáns 
hajlandóságúnak tartott Petrovics Péterre bízták, ami nem igen segíthette elő 
azok gyakorlati megvalósulását. Ezeken túlmenően, Horváth Mihályra hivat
kozva megemlíti Fráter György néhány protestáns-elenes fellépését is2.

A Hóman-Szekfű-féle Magyarország történetében3 Szekfű Gyula foglalko
zik a reformáció kérdésével. Először csak érintőlegesen jelenik meg a Fráter 
György contra protestantizmus kérdés, a világi nagybirtok és az új hit terjedése 
közötti összefüggés egyik bizonyítékaként. Szekfű a váradi püspök tekintélyéről 
beszél, mely egyedül volt képes életben tartani a kolozsvári, besztercei, seges
vári, nagybányai ferences kolostorokat. Halála után ezek protestáns helyi ható
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ságok keze alatt elpusztultak. Ezzel szemben a János király uralmát fenntartó 
protestáns érzelmű birtokosok alatt protestánssá való Tiszántúlon -  mintegy 
szigetként -  haláláig meg tudta őrizni a váradi püspöki uradalmak katolikus 
voltát. Ezek lakói az új hit követőivé csak 1551 után, protestáns birtokosok 
kezére jutván váltak. Az erdélyi helyzettel kapcsolatban Szekfű azt írja, hogy 
János király és György barát még fenn tudták tartani az egyhitűség fikcióját, de 
a protestáns hit terjedését sem a világi birtokon, sem a szász városokban nem 
tudták meggátolni. Szerinte Fráter György szívesen elnyomta volna a Hontems 
vezette szász hitújítást, de ehhez nem volt elég ereje. Általában „labilisnak” és 
„belső ellentmondásokkal terheltnek” tartja a vallási viszonyokat 1551-ig.4

Zoványi Jenő véleménye Fráter György hitújításhoz való viszonyáról meg
lehetősen elítélő. Az ő megfogalmazásában Fráter György a nagy vallásüldöző, 
akit csak a történelmi körülmények és a protestánsok befolyásos pártfogói 
akadályoztak meg igazán hathatós rendelkezések meghozatalában, illetve pro
testáns-ellenes határozatok következetes végrehajtásában. Zoványi is megem
lékezik az 1543-as, általa kolozsvárinak nevezett országgyűlésről és az ehhez 
kapcsolódó hitvitáról. Ám Horváth Jánostól eltérően úgy ítéli meg, hogy a váradi 
püspök a hitvitától a protestánsok vereségét várta, hogy erre hivatkozva a 
későbbiekben a hatalom eszközével, példának okáért országgyűlés hozta törvé
nyekkel léphessen fel ellenük. A barát ez irányú törekvése csupán több magas 
rangú személy, köztük Batthyány Orbán ellenállásán és a gyulafehérvári kápta
lan megosztottságán bukott el. A vitának ez a püspök szempontjából kedvezőt
len kimenetele végül is a protestantizmus terjedését segítette elő. Zoványi úgy 
véli, hogy az 1545-ös medgyesi zsinaton is felmerül már egy önálló protestáns 
püspökség felállításának gondolata. Megvalósítását -  más okok mellett -  de 
mindenképpen komoly mértékben, Fráter György „ádáz” ellenszenve és az ettől 
való félelem akadályozták meg.5

Zoványi is ismerteti az 1545-ös, 1548-as és 1550-es tordai országgyűlések 
vallási törvényeit. Ezekből egyrészt azt a következtetést vonja le, hogy az 
1550-es törvénnyel kimondják a lutheranizmus szabadságát, a katolicizmussal 
való egyenjogúságát az ekkor még egységesnek tekintett egyházon belül. Más
részt az áttérések tiltásával a katolikus egyház védekezni akart a növekvő számú 
„elpártolásokkal” szemben. Az áttéréseket Fráter György „némely, Erdélyre 
nézve elszigetelten maradt intézkedéseivel” akarta gátolni, mindhiába.6 A szá
szok egységes állásfoglalásával szemben fellépnie nem volt tanácsos, a magya
rokkal szemben pedig óvatosnak kellett lennie a politikai helyzet miatt. így nem 
maradt számára más, mint „szórványosan elkövetett” erőszakoskodások.7 Zo
ványi hangsúlyozza, Fráter György így sem tudott gátat vetni a reformáció 
terjedésének. Csupán annyit enged meg és ebben többé-kevésbé egyetért Hor
váth Jánossal, hogy mérsékelt sikereket érhetett el a nagyváradi egyházmegye 
területén. Már 1544-ben kérte a pápától két segédpüspök kinevezésének enge
délyezését, de ezt csak 1547-re érte el. Zoványi azt állítja, hogy a barát 1544.
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július 20-án Nagyváradon is rendezett hitvitát, talán az 1543-as kudarc ellensú
lyozására. Az 1545-ös debreceni rész-országgyűlés protestánsellenes végzései
ről megállapítja, hogy ezek ellentétesek az ugyancsak 1545-ös tordai országgyűlés 
vallási határozataival, hogy a végrehajtással Fráter György mellett megbízott, 
protestánsokhoz húzó Petrovicstól nem igen kellett tartani az érintetteknek. 
Fráter György azonban megégettette a nagyváradi egyházfit, Csanádról kiveret
te, mindenétől megfosztotta Szegedi Kis Istvánt, börtönbe záratott néhány 
protestáns papot.8 1545-ben mégis panaszkodott az új hit tiszántúli terjedése 
miatt, és felhatalmazást szeretett volna kapni a lutheranizmust pártoló nemesek 
birtokainak lefoglalására. Zoványi végül is úgy ítél, hogy a barát halála semmi
lyen lényegi változást nem hozott Erdély egyházi viszonyaiban.

Pokoly József református egyháztörténetében4 az 1538-as segesvári hitvita 
kapcsán hangsúlyozza Fráter György protestánsellenességét, majd az 1543-as 
gyulafehérvári hitvitáról azt írja, hogy „későbbi híradások szerint”10 a megjelent 
protestánsokat csak Batthyány Orbán, Csáky Mihály és Enyedi Adrián fellépése 
mentette meg. Később a hagyományra hivatkozva állítja, hogy a barát pénzbír
sággal sújtotta a kolozsváriakat, mert azok magyarra akarták fordítani a Bibliát. 
1545-ben a Szent György napi, tordai országgyűlés a keresztet meggyalázó 
Barcsay testvérek ügyében úgy rendelkezett, hogy a helytartó tartson vizsgála
tot, és ha a vád bebizonyosodik, akkor a törvény rendes útján büntesse meg a 
tetteseket. Pokoly kerüli, hogy a váradi püspökkel kapcsolatban bármilyen 
kedvező momentumot említsen. Ezért az 1545-ös, 1548-as és az 1550-es vallási 
törvényekkel összefüggésben is az őt korlátozó körülményeket és azt tartja 
fontosnak kiemelni, hogy a barát vallási kérdésekben nemigen tisztelte a tör
vényt. Papként másként is értelmezte, mint a rendek, és elsősorban az 1550-es, 
az evangélikus vallás szabad gyakorlását lehetővé tevő tordai határozatot eleve 
ideiglenesnek tekintette. Ennek bizonyítására azt hozza fel, hogy mikor 1551- 
ben újra összehívták a tridenti zsinatot, ezt ő azonnal kihirdette és az egyháziakat 
imára szólította a zsinat sikeréért, az egyház békéje helyreállításáért. Azt is írja, 
hogy az 1550-es törvény ellenére -  a püspök életében -  nehezebben mozoghat
tak a protestánsok. Az 1545-ös tordai országgyűlés mellett Pokoly is megemlíti 
a szintén 1545-ös debreceni rész-országgyűlést, ahol „kemény” törvények szü
lettek a lutheránusok ellen. Ezeket és a tridenti zsinat határozatait teszi felelőssé 
azért, hogy György barát szigorúbban lépett fel az eretnekekkel szemben. Ennek 
bizonyítására ő is a már említett kolozsváriak, nagybányaiak, a nagyváradi 
egyházfi és Batthyány Orbán esetét hozza elő.

Veress Endre Izabella királyné életrajza11 is tartalmaz utalásokat Fráter 
György valláspolitikájára. Szerinte „a mohácsi veszedelem utáni idő és János 
király kora Erdélyben is kedvezett a reformáció terjedésének, kivált a szászok 
közt,... nagy ellenzői voltak azonban Statileo, György barát és Frangepán érsek. 
Unszolásukra János király 1538 tavaszán Segesvárra hozatta a magyarországi
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részekről Szántai István mestert”, kit rögvest meg akartak égetni. De az „eszes” 
és „istenfélő” király ezt nem engedte, hanem „disputatiora engedte a dolgot, 
melynek folyamán felmentették, mert védekezésében nem találtak semmi izga
tást” Ebben szerepe lehetett, hogy Székely Adorján és a később protestánssá 
lett Kálmáncsehi Márton voltak a bírái.12 Veress sem feledkezik meg Honterus- 
ról és 1543-ban megjelentetett Reformatio Ecclesiae Coronensiséről, amely 
miatt a királyné és a barát az 1543-as Péter-Pál napi országgyűlés elé idéztették. 
Ezen az országgyűlésen nagy érdeklődést és izgatottságot keltett a vallás ügye, 
melyet a helytartó barát vetett fel, a fejérvári káptalan sürgetésére. A brassói 
tanács azért nem engedte el Honterust, mert féltette őt Fráter György bosszújá
tól, „hiszen még emlékezetben állott, miként küldött máglyára (feledésbe ment 
vallástörvények alapján) egy váradi egyházfit, «aki egy pápista asszonyt arcul 
csapa vala, csak azért, hogy egy kép előtt imádkozik»”.13 Honterus Apologia 
reformationis című védiratát Glatz Mátyás adta elő a királyné és a rendek előtt, 
minek utána „György barát erélyes megtorlást követelt, de a királyné tanácsosai 
(Batthyány Orbán, Csáky Mihály, Adorján kolozsvári főesperes és Petrovics) 
ajánlatára vallási vitatkozást rendelt el a brassói küldöttek és a vádló fejérvári 
káptalan közt.”14 Ezen azután az új hit képviselői kerekedtek felül, sőt, a 
hallgatóság soraiból többen protestánsokká váltak. Izabella azzal bocsátotta 
haza a brassóiakat, „nehogy újítást fogadjanak be a vallásba”15. Itt is szerepel 
Batthyány Orbán testének szerencsétlen sorsa, s a szerző vallási okot vél 
felfedezni a barát cselekedete mögött. Elsősorban vallási s csak részint politikai 
motivációt -  Heltai anyagi támogatását, protestánsokkal való érintkezést -  lát 
szerzőnk amögött is, ahogyan Fráter György Csáky .Mihállyal elbánt.16

Másképpen közelíti meg a kérdést Acsády Ignác,17 aki különbséget tesz 
Fráter György János király életében és annak halála után követett valláspoliti
kája között. A barát, János életében, váradi püspökként „első sorban a szó 
erejével, az érvek súlyával akart hatni”, ezért tartott hitvitát 1538-ban Segesvá
ron. Csak akkor folyamodott erősebb eszközökhöz, amikor a béke eszközével 
nem boldogult és szigorúan végrehajtatta a vallásüggyel kapcsolatos törvénye
ket. Az említett hitvita után, a törvény szellemében akarta megégettetni az 
„eretnek” Szántai István kassai tanítót, „s csak a türelmes, jószívű János király 
akadályozta meg a kegyetlen eszköz alkalmazásában.”18 Erdélyben „János 
király halála után a barát uralkodott -  Acsády szerint -  rendületlenül katolikus, 
egyháza érdekei lelkiismeretes őre, de egyszersmind gondolkodó politikus, aki 
számba vette a viszonyokat. Ha János életében rászorult arra, hogy hevét a király 
mérsékelje, a későbbi időkben már maga mérséklé magát. Némi kísérletezés 
után, 1548-ban, beletörődött a viszonyokba, s nem ellenezte, hogy az országgyűlés 
kimondja, hogy a vallásügy az eddigi állapotban megmaradjon, ami a protestan
tizmus elismerését, sőt felülkerekedését jelentette”.19

Horváth Mihály Fráter György-életrajzának20 utolsó néhány oldala foglalko
zik a barát papi mivoltával. Mint írja, „egyházi életéről nagyon kevés nyomra
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találunk emlékiratainkban: minek valószínű oka, hogy mióta ő a zárdát elhagy
ván, a nagyvilág színpadára lépett, az ország ügyeivel annyira el lön foglalva, 
hogy kevés ideje maradt foglalkozni egyházi dolgokkal. Az egyházi átok alatt 
élő János király által neveztetvén ki váradi püspökké, pápai megerősítést mind
járt nem nyerhetett: de úgy látszik, hogy miután ezt 1539-ben a János királyhoz 
küldött pápai követtől megnyerte, sem kenettette föl magát püspökké, s megyé
jét a szorosan vett egyházi ügyekben mindvégig helyettesek által igazgatta.” 
Ennek ellenére főpapi mi voltához hűen élt. Vallása törvényeit szigorúan betar
totta, s „a reformatiót, midőn politikai okok engedékenységet nem követeltek, 
ellenezte.”21 Horváth is felsorolja a már ismert eseteket, így a váradi egyházfi 
megégettetését „az ősi vallásához hű nép” kívánságára, Szegedy István nála 
Tasnádon megesett történetét, Batthyány Orbán sírjának és testének meggyalá- 
zása mögött azonban Horváth -  Nádasdy Tamás vallomására hivatkozva -  
egyértelműen politikai okokat lát: Batthyány Orbán Izabella híve volt. Úgy látja, 
„Fráter György buzgó katholikus pap létére sem üldözte igen szenvedélyesen a 
másként hívőket”26. Ennek bizonyítására hozza fel az 1543-as (nála kolozsvári), 
a vallás kérdésével is foglalkozó országgyűlést, illetve az azt követő hitvitát, 
melyek végeredményben semmit nem végeztek ugyan a vallás ügyében, de 
legalább megtörténhettek. Horváth Mihály is azon a véleményen van, hogy a 
barát nem csak Petrovics, Batthyány és Csáky protestáns érzülete miatt nem 
tudott törvényeket hozatni a hitújítás ellen. Úgy véli, hogy Fráter György, ki 
ekkor az egész közhatalmat saját kezében kívánta összpontosítani, az országot 
pedig János Zsimond alatt egyesíteni, nem akarhatta vallásüldözéssel megosz
tani vagy csökkenteni politikai híveinek táborát. Végső következtetése az, hogy 
az új tanok követői az ő országrészében kevesebb üldözésnek voltak kitéve, mint 
máshol lettek volna. Ha a váradi püspök tényleg olyan buzgón üldözte volna a 
reformáció híveit, akkor a nálunk a lutheránusoktól éppen ekkoriban elváló 
kálvinisták nem az általa kormányzott tiszai megyékben és Erdélyben tartották 
volna legtöbb zsinatukat, s alapították volna meg egyházi közösségeiket.22

Ognien Utjesenovié múlt század végi Fráter György életrajzában23 a vallási 
kérdés egyáltalán nem szerepel.

A fentebb ismertetett nézetek alapján talán azt a következtetést lehetne 
levonni, hogy Fráter György hitéhez szigorúan ragaszkodó katolikus főpap volt, 
ki elkötelezettségének megfelelően ellenezte a protestantizmust. A vélemények 
inkább abban térnek el, hogy az adott történelmi viszonyokhoz alkalmazkodva 
mennyit tudott és mennyit akart törekvéseiből megvalósítani. Zoványi Jenő, 
Veress Endre és Pokoly József lehetnek ama nézet képviselői, mely szerint ő 
volt a nagy protestánsüldöző, ki mindent megpróbált ugyan, mégsem tudott
eredményt elérni. Horváth János, Szekfű Gyula és Horváth Mihály megközelí
tésében a hitéhez hű, azt szükség esetén megvédő Fráter György egyháza 
érdekeit az ország érdekeinek rendelte alá. Mivel szerintük az ő esetében
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mindenkor a politikus szabta meg a főpap gondolkodását, a szándékolt, öncélú 
protestánsüldözés eleve kizártnak volt tekinthető'.

II.

A továbbiakban Fráter György protestáns-ellenes voltának bizonyítására az 
irodalomban felhozott érveket veszem sorra, szembesítve azokat a szűkösnek 
látszó forrásanyaggal.

Batthyány Orbán holttestének kálváriáját szinten minden későbbi, a korszak
kal foglalkozó történeti munka megemlíti. Hogy a tetem kidobatása eredeti 
nyughelyéről, a gyulafehérvári székesegyházból valóban megtörtént, azt May- 
lád Istvánné Nádasdy Annának fivéréhez, Nádasdy Tamáshoz 1548. január 
12-én Fogarasról írott levele is bizonyítja24. Noha Mayládné férjének, May Iád 
Istvánnak sztambuli rabsága, illetve kiváltásának állítólagos elszabotálása miatt 
ellenszenvvel viseltetett a barát iránt, állítását el kell fogadnunk. Elsősorban 
azért, mert a Fráter György meggyilkolása miatti perben 1553-ban vallomást 
tevők is többször ugyanígy mondják el a történetet. Nádasdy Tamás pl. szó 
szerint ezt mondta. „Annyira tombolt a királyné és az övéi ellen, hogy egy 
nemest a királyné bárói közül, név szerint Batthyány Orbánt, akit (meghalván) 
...egy templomban eltemettek, titokban kihantoltatott és a városon kívül a 
szemétdombra vettetett... Egész Magyarország tudja ezt, és maga György barát 
sem tagadta később, noha azután Werbőczy Imre báró újra eltemettette őt egy 
templomban”.25 Nagyjából ugyanígy szerepel a történet Schaeseus Ruinae Pan- 
nonicae-jában is.26

Annál vitathatóbb viszont az indok, mely a váradi püspököt e tettre késztette. 
Schaeseus a barátnak a halott lutheranizmusa miatti gyűlöletére utal, akárcsak 
Miles Mátyás.27 A kortárs Nádasdy Tamás viszont 1553-as tanúvallomásában 
pusztán politikai ellentétről tud a két ember között, ti. hogy Batthyány a királyné 
híve volt annak a barát ellen folytatott küzdelmében. Ennek az utóbbi állításnak 
a valóságosságát látszik bizonyítani a váradi püspök és a királyné között közis
merten és ténylegesen megvolt ellentét. Batthyány egyértelműen Izabella mellé 
állt, s annak legkövetkezetesebb híve, sőt uszítója lett a baráttal szemben.28 Nem 
ébreszthetett rokonszenvet a váradi püspökben Batthyány múltja sem.29 Mind
ez természetesen nem zárja ki, hogy Fráter György tettének indítékai között 
Batthyány Orbán protestáns énekszerző volta is szerepet játszhatott, de azt már 
igencsak kérdésessé teszi, hogy ez lett volna az egyedüli és a legfőbb ok.

A váradi egyházfi megégetésének általam ismert legkorábbi forrása Pethő 
Gergely „Magyar krónikája” 1660-ból.30 Innen kerülhetett Haner 1694-es His
tória Ecclesiarum Transilvanicumába, és szerepel a Lampe-Emberféle 1728-as 
egyháztörténetben, valamint Timon 1737-es kronológiájában is. Hiányzik vi
szont a legfontosabb korabeli forrásból: az 1553-1554-es tanúvallomásokban 
és a majdnem-kortárs Schaeseusnál sem esik szó róla. A később született

90



történeti munkák viszont általában az itt felsorolt négy mű valamelyikére hivat
koznak. Az eset maga minden említett könyvben Honterusnak és a brassóiaknak 
az 1543-as hitvitán való viselkedését, illetve félelmének megalapozottságát volt 
hivatva bizonyítani. A történeteket részletesen csak Haner írja le, a Lampe-Em- 
ber féle szöveg ennek szó szerinti, Timoné pedig kicsit átfogalmazott átvétele.31

Az első említés viszonylagos kései volta és az 1553-as tanúk hallgatása 
nyomán akár kétségbe is vonhatnánk az esemény valódiságát. A tanúk hallgatása 
azonban azzal is magyarázható, hogy egy katolikus főpap gyilkosainak ügyében 
mentővallomásokat vártak tőlük, azt is akartak adni, így az ilyen, katolikus 
szempontból egyáltalán nem elítélendő magatartásról inkább nem beszéltek. De 
végül ez is csak feltételezés. Az eset akár meg is történhetett, még ha nem is 
bizonyítható. Ha valóban megesett, akkor Fráter György az 1525-ös „lutherani 
comburantur” törvény értelmében járt el, egy, a katolikus törvényeket és magu
kat a katolikusokat vallásos érzéseikben durván megsértő személlyel szemben. 
Tehát nem arról van szó, hogy a barát pusztán dogmatikai és ideológiai nézetel
térések miatt cselekedett, hanem egy tettlegesen szentségtörővei szemben lépett 
föl, nem ő volt a kezdeményező, ő csak visszaütött.

A Szegedi Kis Istvánnal Csanádon történteket a neves reformátor maga 
mesélte el életrajzírójának, Skaricza Máténak: „De főképpen mindezt megtud
ván az akkori királyi kincstartó, Fráter György. ...az ő udvari embere, sőt 
seregének kapitánya, Peru sits Gáspár által az Istennek ezen szent emberét 
elsőként megrohanva nem csak durván arcul ütötte, hanem állhatatos felelete 
miatt néhányszor másképp is bántalmazta, minden tulajdonából teljesen kifosz
totta és Tasnádról (sic) elűzte. Ezt a szerencsétlenséget magától Szegeditől 
hallottam elbeszélni... gyakori sóhajtással mondta el, hogy akkor több mint 
kétszáz könyvet vettek el tőle...”32

Az egykori püspöki székhely, Csanád, a történtek idején valóban Perusics 
Gáspár kezében volt, aki a két király közti háború zűrzavarában a püspökség 
javainak egy részét elfoglalta.33 Kezdetben támogatta a reformációt és magát 
Szegedi Kist is, de később sógorának, Fráter Györgynek a biztatására ellenkező 
irányba fordult. Szegedi elűzésével egy időre véget vetett az új hit terjedésének 
saját területén. Forrásaink alapján nem eldönthető, hogy erre a lépésre maga a 
váradi püspök utasította-e, kinek Perusics a familiárisa is volt, vagy önhatalmú
lag járt-e el, mint annak itteni kapitánya. Az azonban bizonyos, hogy -  legalább
is közvetve -  György barátnak köze volt a történtekhez.

A fentieknél jóval kevésbé tűnik bizonyíthatónak az a vád, amely szerint 
Fráter György 1546-ban pénzbüntetéssel sújtotta volna a kolozsváriakat, mert a 
Heltai Gáspár vezette csoport magyarra kívánta fordítani a Bibliát. A történet 
leírása az ismét csak Haner művére építő Lampe-Ember féle egyháztörténetben 
található.34 A későbbi műveknek ez a szöveg a hivatkozási alapja. Ebben viszont 
pénzbüntetésről nincsen szó, helyette az olvasható, hogy a barát jutalmat ígért 
volna annak, aki elhozza neki a fordítók fejét. Hogy azután ennek volt-e történeti 
alapja, az már több mint kérdéses.35 Az ugyanis tény, hogy 1551-ben, tehát még
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György barát életében, a kolozsvári Hoffgreff-Heltai féle nyomda előbb Mózes 
öt könyvét, majd Jézus Sirák könyvét is megjelentette magyarul.36 Azt sem 
szabad elfelejteni, hogy egyrészt Fráter György éppen Heltaival adatta ki a 
híres-neves „Váradi regesztrumot”, s hogy már 1550-től kezdve ugyanez a 
nyomda több evangélikus tanítást hirdető művet is kinyomtathatott.37 Erre lehet 
azt mondani, hogy 1550-ben és 1551-ben a püspök-helytartó számára igencsak 
nehézzé vált a helyzet, mivel mindkét évben magánháborút kellett vívnia Iza
bella híveivel, ezért kisebb gondja is nagyobb lehetett a kolozsvári nyomdák 
felügyeleténél, noha mindvégig ő maradt a helyzet ura.38 Bárhogyan is, lehetővé 
tette az említett művek kiadását.

Nem véletlenül hagytam említetlenül Sztárai Mihály Comoedia de matrimo- 
nio sacerdotium című, magyar nyelven írt evangélikus hitvitázó komédiáját.39 
Ez a munka Kerekotzki Ferenc álnéven, Krakkó ál-kiadási hely feltüntetésével 
jelent meg 1550-ben Kolozsváron. Varjas Béla és Kathona Géza is úgy vélte, 
hogy ennek a manővernek az oka a Fráter Györgytől való félelem és Heltainak 
a barát iránti gyűlölete lehetett.40 A fentiek alapján ebben sem lehetünk egészen 
bizonyosak, bár Sztárai írása nyílt és goromba támadás volt, ami valóban 
felkelthette a váradi (katolikus!) püspök haragját.

A Barcsay testvérek ügyét már jóval kevesebb szerző említi, így hitelessége 
felől is nehezebb véleményt mondani. Mind Zoványi, mind Pokoly úgy írják le 
a történteket, hogy közben semilyen kútfőre nem hivatkoznak, még egymásra 
sem. Az Erdélyi Országgyűlési Emlékekben Szilágyi Sándor az 1545-ös Szent 
György napi tordai országgyűlés leírásánál Ostermayer krónikájára hivatkozik, 
amelyben viszont csak az országgyűlésen történtek lényegének egymondatos 
összefoglalása található, a Barcsay testvérekről nem történik említés.41 A három 
Barcsay testvér vizsgálat alá helyezését Szilágyi az ugyanezen az országgyűlé
sen hozott törvénnyel indokolja, mely szerint magatartásával, életmódjával 
másokat senki meg nem botránkoztathat.42 Márpedig a vádlók szerint a testvérek 
vízbe vetették és ezzel meggyalázták a keresztet. A vizsgálatot -  a forrásokat itt 
sem említő -  Pokoly szerint Fráter Györgyre, a „helytartóra” bízták. A vád 
bebizonyosodása esetén a törvény előírása szerint kellett eljárni. Az ügy folyta
tásának sehol nem sikerült nyomára bukkannom. Amennyiben egyáltalán létezik 
ilyen, ismét nemcsak jogi, hanem erkölcsi szempontokat kell figyelembe venni. 
Ha az emberek cselekedeteikkel -  s nem csupán elveikkel -  mások vallásos 
érzését, hitét sértik, akkor az ellenük való eljárás jogossága nehezen vonható 
kétségbe. A tolerancia mindenkit meg kellene, hogy illessen.

Pokoly, és rá hivatkozva Zoványi is állítja, hogy a váradi püspök egyházi és 
politikai okokból súlyos büntetést vetett volna ki a nagybányaiakra. Hogy Erdély 
helytartójának lehettek kifogásai egyes nagybányai lakosokkal, arra a gyilkos
sági ügyben tett 1553-as tanúvallomások egyértelműen utalnak. Pécsi Gáspár a 
következőket vallotta: „Egy Nagybányára való polgárt elfogatott, minden va
gyonát, úgy 6000 magyar forint értékben, ahogy hallottam, elvette tőle, őt magát 
titokban a szamosújvári várba vitette, ahol megölték.”43 Erős Pál úgy tudta, hogy
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„István pénzverőt Nagybányáról jogtalanul Erdélybe hurcoltatta, vagyonától 
megfosztotta, majd őt megölette.”44 Verancsics Antal vallomása szerint „Né
hány polgárt Nagybánya mezővárosban lutheranizmussal és hamis pénz verésé
vel vádoltak... Maga György barát ment oda, és megismervén és megértvén 
ezeket a dolgokat, egyeseket elfogatott, pénzüket elszedte és őket lefejeztette -  
legalábbis így hallottam.”45

Itt több probléma is van. Egyrészt ezek az állítások az elbeszélők saját 
bevallása szerint is pusztán hallomáson alapultak, másrészt az talán valóban nem 
mindegy, hogy valakit protestantizmusért, vagy hamis pénz veréséért üldöz-e a 
törvény képviselője. Végül pedig azt is meg kell jegyeznem, hogy a vallomások 
alapján egyértelműen megállapítható: György barát, mint kincstartó, igen ke
ményen adóztatta országát, és ezzel igen sok város haragját kivívta önmaga 
ellen.46

Az 1545. június 7-én Debrecenben tartott, Fráter György által összehívott 
rész-országgyűlés kimondta, hogy „senki ne tűrjön meg birtokain lutheraniz- 
must, a kincstárnok és a főkapitány pedig felhatalmaztattak, hogy biztosokat 
rendeljenek, kik az ország törvényei értelmében a lutheránusokat nyomozzák ki 
és fogják el.”47 Egy másik, 1545 szeptemberének végén született írásban pedig, 
mely „a Bebek Ferenc ellen indított hadjárat után szükségessé vált egyházi 
intézkedésekről” szólt, a következők olvashatók: mivel erősen terjed a reformá
ció, „ezért őfelsége rendelje el, hogy Fráter György és Báthory András foglalják 
el azok javait, akik a lutheránusokat táplálják, segítik az ő jószágaikon, különö
sen Drágffy Gáspár özvegye ellen legyen parancs”.48 Mind a törvény, mind ez 
az emlékeztető kapcsolatba hozható az 1545. szeptember 20-án Erdődön, 
Drágffyné birtokán és pártfogása alatt tartott protestáns zsinattal. Ez 12 cikkelyt 
fogadott el az új tanítások szellemében követendő vallási alaptételekről. Amiről 
külön nem rendelkezett, annak vonatkozásában az 1530-as ágostai hitvallást 
tartotta követendőnek. A kor gyakorlatának megfelelően a váradi püspöknek, a 
katolikus főpapnak lett volna oka az özvegy üldözésére. Csakhogy György barát 
Drágffyné ellenes föllépésének hátterében volt valami más is. Az immárom 
halott férj, Drágffy Gáspár, mint erről egy 1542-es, feladó és kelet nélküli, az 
erdélyi püspökség siralmas állapotán kesergő levél is tudósít,49 egykor Statileo 
püspök halála után erővel elfoglalta az erdélyi püspökség javainak felét, kisajá
tította jövedelmeit, s nem akadt senki, aki ellent mondott volna neki. Ugyanezt 
a tényt látszanak bizonyítani további levelek is. így az, amit Ferdinánd 1542. 
december 9-én Bécsből írt Drágffynak, s amiben arról van szó, hogy az erdélyi 
püspökség jövedelmeinek egy része a címzett kezén van, ki azokat nem hajlandó 
Serédy Gáspárnak átadni.50 Szintén erről van szó Várday Pál esztergomi érsek 
Ferdinándnak szóló, 1543. május 28-iki pozsonyi levelében is.51 Arra nem 
találtam adatot, hogy Drágffy a javakat 1545 január 25-e, vagyis halálának napja 
előtt visszaszolgáltatta volna akár Fráter Györgynek, akár Serédynek.

Nem kelthetett bizalmat a barátban Drágffy végrendelete sem, melyben 
feleségét, somlyai Báthory Annát és fiait Ferdinánd király oltalmába ajánlotta.
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Ez különösnek tűnik annak a levélnek ismeretében, amit az a Serédy Gáspár írt, 
ki I. Ferdinánd királytól ideiglenesen megkapta az erdélyi püspöki jövedelme
ket, vagy legalábbis egy részüket. Serédy 1542 november 15-én Toronyról 
keltezett, és Frangepán Ferenc kalocsai érsekhez címzett levelében azt állítja, 
hogy Drágffy úgy ítéli, mivel a töröknek ellentállni nem tudunk, ezért adót 
kellene fizetnünk neki, ez pedig Fráter György álláspontjához látszik közelebb 
lenni.

Megint csak nem lehet kizárni, hogy vallási megfontolások is szerepet 
játszottak a váradi püspök törekvésében, de a Drágffy családhoz való viszonyát 
a fentiek is befolyásolhatták. Az erdélyi püspöki jövedelmeket, az anyagiak 
szűkössége miatt, Fráter György Izabellának és kisfiának engedte át, azokra már 
csak ezért is szüksége volt. A törvény és a királyhoz intézett kérés sokkal 
általánosabb megfogalmazású annál, semhogy csak erre a konkrét esetre lehetne 
vonatkoztatni. De egyrészt nem igen van arra példa, hogy valaha valaki ellen 
alkalmazták volna, hacsak Szegedi Kis Istvánnal szemben nem ennek alapján 
léptek föl. Másrészt a végrehajtás szigorát az is kérdésessé teszi, hogy azt 
György barát mellett a protestáns hajlamúnak tartott Petrovics Péterre bízták.

Csak Zoványinál szerepel az a vád, mely szerint a váradi püspök néhány 
protestáns papot börtönbe záratott volna. Zoványi Révész Imrére, az pedig 
Tinódira hivatkozik, ki ezt írta: „Bünes csak Krisztusnak evangyélioma / Ezért 
szegény prédikátorokat fogatja.” Tinódit a történészek eléggé megbízható for
rásnak tartják,52 ebben az esetben viszont az az elgondolkodtató, hogy a többi 
esetről ő nem tudósít, így a börtönöztetés története megint bizonytalanná válik.

Azok közül a vádak közül, melyeket későbbi szerzők Fráter György ellen 
felhoztak, a legszörnyűbb és ugyanakkor a legkevésbé valószínű az, amit Veress 
Endre vesz át Miles Würg-Engeljéből. Eszerint a barát vadhússal aggattatta 
volna tele a böjtszegő Csáky Mihály testét, majd ráengedte volna a kutyákat.53 
Csakhogy Haner már többször is említett munkájában azt olvashatjuk, hogy a 
gyalázatos tettet Statileo János erdélyi püspök követte el, s nem Csáky, hanem 
egy névtelenül maradt pap ellen54. Nem vélekedik másként a történtekről Schae- 
seus sem, akit a szöveg hasonlósága miatt Haner forrásának kell tartanunk.55 
Nem igazán valószínű, hogy ezt a mindennapinak semmi esetre sem nevezhető 
büntetési módot két főpapunk is alkalmazta volna, ráadásul időben ennyire közel 
egymáshoz. Schaeseus szinte kortársnak tekinthető, ő tudott volna róla és meg 
is írta volna, ha Fráter György ilyet tesz. Más esetekben sem hallgatta el, amit 
tudott, vagy amit tudni vélt.

Fennmaradt a váradi püspök 1551. augusztus 4-én Kolozsváron kelt levele, 
melyben elismeri Csáky Mihály gyulafehérvári kanonok, Izabella, majd János 
Zsigmond bizalmasa, erdélyi kancellár jogát minden javadalmának élvezetére, 
mert munkáját kitűnően végezte.56 Elvileg nem zárható ki, hogy ez valamiféle 
kései kompenzáció lenne a történtekért, de ebben az esetben sérelem és kien
gesztelés nem állnának arányban egymással. Ami azt a kérdést illeti, hogy 
Statileo megtette-e, amit György barát valószínűleg nem, nehéz lenne egyértel
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mű választ adni. Nehéz elhinni, hogy egy nagy humanista így büntessen valakit, 
de a kor erkölcseit, szokásait figyelembe véve ez sem lehetetlen.

A fentiekben csupán annyit szerettem volna megmutatni, hogy azoknak a 
vádaknak, melyeket az elmúlt évszázadokban a szerencsétlen sorsú váradi 
püspök ellen, elsősorban protestáns részről felhoztak, egy része nem igazolható, 
más részről pedig nehéz lenne teljes bizonyossággal állítani, hogy a barátot 
elsősorban vagy kizárólag vallási megfontolások vezették. Bizonyos esetekben, 
ha valóban megtörténtek, érvényben lévő törvények alapján szentségtörést torolt 
meg Fráter György személyében egy katolikus főpap. Ezek után a protestáns 
papok állítólagos bebörtönzése mellett Szegedi Kis István elűzése tekinthető az 
egyetlen olyan esetnek, melyben vallási megfontolásokon kívül más indokot 
nem sikerült találnom. Azok a 16-18. századi kútfők, melyekre a későbbi nagy 
történetírók műveiket alapozták, nem tekinthetőek teljes mértékben megbízha- 
tóaknak. Leírtak hallomásokat, szóbeszédeket, hagyományokat csakúgy, mint 
tényeket. Azt sem tartották fontosnak, hogy állításaikat bizonyítsák. Haner 
például úgy tudja, hogy Statileo püspök már 1533-ban távozott az élők sorából, 
mert így büntette Isten azért, amit a böjtszegő szerzetessel tett. A püspök 
valójában 1542-ben halt meg. Batthyány Orbán halálát 1546-ra teszi, és így egy 
évet téved. Hasonló példákat más művekből is lehetne idézni. A gyakori ismé
telgetés az igazság látszatát adhatta valójában hamis állításoknak.

III.

A megérdemeltnél jóval kevesebb figyelemben részesültek a Fráter György 
uralma alatt hozott vallástörvények. 1551 végéig az erdélyi országgyűlés három 
igen fontos, a maga korában nagyon liberálisnak számító vallástörvényt is 
hozott. Az első az 1545. április 24-i tordai diétán született, s szó szerint azt írta 
elő,'hogy „a városokon kívül élőket vallási újításokkal, életmódjával és erköl
cseivel senki se merészelje háborgatni. ...a szerzeteseket senki se akadályozza, 
és az istentiszteleteket szabadon végezhessék.”57 Mivel ez a törvény nem érte 
el a kívánt hatást, a kérdés ismét az 1548. május 24-i tordai országgyűlés elé 
került. Ennek határozata szerint ezután, „ahogy két évvel ezelőtt rendeltük, az 
egyház dolgában mindenki abban az állapotában maradjon, senki se hozzon 
újításokat”. 8 Ezek a törvények csak a további hitújítást és a reformáció terjesz
tését tiltották, de semmiféle megtorlást nem helyeztek kilátásba azok számára, 
akik már protestánssá lettek. Ezzel lényegében hallgatólagosan elismerték a 
lutheránus felekezet létét.

A már általános türelmi rendeletnek számító, az 1550. június 23-i, szintén a 
tordai országgyűlésen hozott törvény eredeti formájában nem maradt fenn, de 
az 1555. április 24-i országgyűlés szükségesnek tartotta megújítását. Ez a 
megújított változat túlélte az idők viharait. Hogy a vallás ügyében elejét vegyék 
mindenféle zavarnak, „...úgy döntöttek az országlakos urak, hogy az a törvény
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cikk, amelyik néhai főtisztelendő Fráter György váradi püspök idején.... 1551- 
ben az országgyűlésen hozatott, sértetlenül betartassék, és ha valaki a másik 
ellen jogtalanságot vagy erőszakosságot követne el, ügyüket... a vajda úr bíró
sága vizsgálja ki.”59 A szövegben 1550 helyett szereplő 1551 nyilvánvalóan 
tévedés, mint ezt Szilágyi Sándor is bizonyítja az Erdélyi Országgyűlési Emlé
kekben. A törvénnyel a katolikus és a már létező lutheránus felekezet békés 
egymás mellett élésének biztosítása volt a cél. A „kiegyezést” a két fél számára 
az is sürgetővé tette, hogy ekkor már Kálvin tanai is terjedőben voltak.

A fent említett három törvény azon kitételei, miszerint senki nem háborgathat 
vagy akadályozhat vallásos kötelessége gyakorlásában szerzeteseket vagy más 
egyházi férfiakat (1545), hogy a hitszónokok székhelyeikről máshová nem 
mehetnek prédikálni (1548), vagy hogy egyetlen felekezet se sértse a másikat, 
ellenben vigye ügyét a vajdai szék elé, és hogy mindenki köteles a maga 
vallásában megmaradni ( 1550), a katolikusok érdekeit is szolgálta a reformáció 
terjedésének korában. Azt, hogy a katolikus egyház nemhogy nem üldözte a 
protestánsokat, hanem még védekezésre is kényszerült velük szemben, az 1551. 
december 31-i marosvásárhelyi országgyűlés következő rendelkezései szintén 
bizonyítani látszanak. Castaldóval is el akarják fogadtatni, hogy mindenki 
szabadon gyakorolhassa vallását, miközben védeni igyekeznek a Kolozsvárról 
kiűzött szerzeteseket stb.60

Ha valaki vitát kezdeményez a súlyosabb kérdések megtárgyalására, ahe
lyett, hogy a számára ellenszenves nézetek vallóit hatalmi szóval állítaná félre, 
akkor aligha vádolható türelmetlenséggel. Fráter György egyes forások szerint 
kettő, mások szerint három hitvitán vett részt. Az elsőre még János király 
életében, 1538 novemberében, Segesváron került sor. Ekkor még György bará
tot nem kötötték olyan mértékben a politikai megfontolások, mint urának halála 
után, mikor lényegében ő lett az egyszemélyi vezető, kinek mindenre és minden 
várható következményre tekintettel kellett lennie. A vita előzményeinek és 
lefolyásának egyetlen forrása Heltai Gáspár Háló-ja.61 E szerint a tulajdonkép
peni vitán Fráter György nem is játszott szerepet, hanem csak az után próbált 
közbelépni a királynál:

„Akkoron (1538) kedig tiltul villamni kezde, mind Magyarországba, mind 
Érdélben az úristennek Igéje. De miérthogy a többi kőzett nyilvábban kezde 
prédikállani a Szántai István Mester, arra inkább dühödtek vala az piléses Pápa 
darabanti. Fráter György ezokaért, az Váradi Püspek és Kincstartó etc. (mert 
egy pokolbeli akasztófára eleget rakott vala fel az titalokba), és ama heréit 
Statilius Julafejérvári Pispek, a szent szüzességnek nagy patrónusa, és a nagy 
kápáú Egri Érsek, a Frangapán, a több piléses társokkal egyetembe, addig 
kalapálának a felséges János Királyon, hogy végre nem tehete egyebet benne, 
hanem be kelle hozatni a szegény jámbor István Mestert...

Segesvárott reája a Királyra tudulának a sok piléses hárpiák, és mind könyör
gésekkel, mind fenyegetésekkel arra akarják vala vinni a királyt, hogy mindjá
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rást megégetnéje minden törvénytétel nélkül, miérthogy Luther volna. De a 
király, miérthogy Istenfélő és eszes vala, nem akará kedveket tönni, hanem 
disputádéra engedé a dolgot. ...

Segesvárott lön a Disputáció. És sok varjúk, barátok, papok egy ártatlan 
galamb ellen, az jámbor István Mester ellen harkalának. És minden ügyeközetek 
és fő álnokságos mesterségek ez vala, hogy a sok és szünetlen való csácsogá- 
sokkal bedugnák szegénynek a száját, hogy semmit nem szólhatna. És így lőtt 
volna, de az úristen támaszta melléje egy tudós embert, orvosdoktort, Rezenei 
Jánost. Az fogá pártját szegény István mesternek, és nem csak az argumenta- 
mokkal, hanem végre das dich Gottsszal is kezde a Barátok és papokhoz. Egy 
nyíhány nap múlva az Arbiterek bevivék a disputációt a királynak...

...estve három órakor a sok Pispekek és Pap urak mind udvarhoz mennének. 
És előállván Fráter György Kéncstartó, a többinek oratora lévén, rövid beszéd
del szóla a királynak:

-  Felséges urunk! Mü vagyunk a lelki pásztorok. Münékünk kell vigyázni az 
anyaszentegyházra. Ezokáért kívántuk tefelségedtől, hogy ide hozattatnád az 
heretneket, és megöletnéd, hogy a többi megröttenne, és ne kezdenének a Római 
anyaszentegyház ellen tanyítani. De tefelséged nem a mü akaratunk és kéván- 
ságunk szerént cseleköszik. Mert itt disputáltatja felséged az hereinek latrot, és 
egyebek is beszíjják ezt a mérget tőle. Bizon mü ezt tefelségednek nem tudjuk 
szolgálni; az szentséges Pápa Atyánk is nem jó néven veszi tőled. Nem kellene 
itt semmi disputálás. Mert az anyaszentegyház régen elkárhoztatta efféle herei
nek latrokat; fejeken hordozzák készen a szentenciát, nem kellene ezekkel még 
mulatni etc.

Mikoron Fráter György orációját elvégezte volna, mondá a király:
-  Törvéntelen nem akarok senkit megölni. Adjatok bűnt hozzá, ím törvént 

láttatok reá, és amit a törvény hoz, úgy bűnhedjék meg.
Mondá Statilius, a Julafehérvári Pispek:
-  Nem elég bűn-é az, hogy a summár ezt mondja, hogy az áldott Szentmise 

semmi, hanem ördögnek találmánya? Ezt is mondja az hereinek summár, hogy 
két szömély alatt kell kommunikálni a paraszt népnek. Maga csak a szentséges 
papoknak rendelte ezt e szentséges áldozatot a Krisztus.

Feleié a király:
-  Pispek uram! Egy kérdést kérdek tőled. A Görögeknek gyüleközete igaz 

keresztény szentegyház volt-é?
Mondá Statilius:
-  Igaz.
Mondá a király:
-  A Görögeknél nem volt a Mise, most sincsen, mire nem lehetnénk mü is 

anélkül? És a Görögek mindnyájan kommunikálnak két szömély alatt, és úgy 
tanították őket a szent Pispekek. Krisosotomus, Cyrillus és a többi; ha a Görögek 
azért bűnt nem vallanak, miért nem kommunikálhatnánk mü is két szömély alatt?

És a pispekek mindnyájan elnémulának.
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Mondá a király:
-  Én ennek az István mesternek azért pártját nem fogom.
Feleié Fráter György:
-  Ha felséged nem teszen róla, mü is nyilván más írrel kötjük.
És nagy haraggal mind elmenének a király elől.
Éjjel kilenc órakor elhivató a király István mestert, és Bácsi Ferenc és Kassai 

János jelenlétébe mondá néki:
-  István mester, micsoda új tudománt találtál?
Feleié István mester:
-  Felséges uram, Kegyelmes Fejedelmem, nem új tudománt találtam, hanem 

találva és készen leltem az Istennek nagy kegyelmességéből. Mert a Próféták
nak, Krisztus Urunknak és az Apastoloknak tudománya. Akinek szüksége volna 
az üdvösség, nyilván ezt kellene követni.

Mondá a király:
-  Jó atyámfia, István mester, ha mü azt akarjuk követni, nem tudom, mint 

jársz mind te s mind önmagam. De hagyjuk az istenre: tudja mint kell lönni. Jó 
atyámfia, ne maradj az én országomba. Mert az urak megfognak és megölnek, 
mert én meg nem oltalmazhatlak ellenek. Talán magamnak is valami búm 
támadna belőle. Ezokáért menj el, add el minden marhádat, és menj más 
fejedelem alá.

És bőv költséget néki adván, árosén parancsoló ötves Kristófnak és a többi 
Kassai polgároknak, kik elhozták vala is, hogy éjjel az István mestert elvinnék, 
és békével hordoznák...

És eképpen meneködék meg ördög Hárpáiáknak közekből az jámbor és eszes 
Királynak Jóakaratjából. ...

A szöveg állításainak valódiságát ezúttal sem lehet ellenőrizni más források
ból. Azt azonban fontosnak tartom megjegyezni, hogy János király mindenkép
pen katolikusként élt és halt meg, s hogy a Heltai féle történetből, mint afféle 
tanmeséből, elég erősen érződik a „jó király-rossz tanácsadók” közhely. Az 
viszont vitathatatlan, hogy Heltai nem rokonszenvezett György baráttal.

A második hitvitára 1543-ban került sor Gyulafehérváron. 1542-43-ban 
Johann Honterus formába öntötte az új egyház alaptételeit, s ennek „Formulae 
reformationis ecclesiae Coronensis et Barcensis totius provinciáé” című első 
változatát a brassói káptalan 1542-ben elfogadta, majd 1543-ban Brassóban 
„Reformatio Ecclesiae Coronensis” címmel meg is jelent. Magyarországon ez 
az első kísérlet a reformáció szervezeti kereteinek rögzítésére. Ez nyugtalansá
got keltett egyes katolikus egyházi vezetőkben, a váradi püspökben és a gyula- 
fehérvári kanonokok többségében. Ezért Fráter György az országgyűlés elé 
idéztette a brassóiakat, és magát Honterust, hogy számot adjanak a történtekről 
és a vallási újításokról. Bár mind a barát, mind a királyné menlevelet bocsájtott 
ki, a brassóiak nem engedték, hogy Honterus személyesen menjen Gyulafehér
várra. Helyette Glatz Mátyás brassói lelkész, Fuchs János brassói bíró és két
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tanácsos, valamint barcarozsnyói és höltevényi papok vettek részt előbb az 
országgyűlésen, majd az Izabella és kisfia előtt megtartott hitvitán. Ellenfelük 
a megosztott gyulafehérvári káptalan volt, amelynek tagjai között található 
Wolfhard Adorján, aki már az 1538-as segesvári hitvitán is szerepelt, és ott sem 
döntött a protestánsok ellen, és a később -  Zoványi szerint -  nyíltan protestánssá 
vált Csáky Mihály. Batthyány Orbán és Petrovics Péter szintén a brassóiak 
oldalára álltak a vitában.

Benkő Milkoviájára és Haner egyháztörténetére megy vissza az a későbbi 
feldolgozásokból ismert történet, mely szerint a váradi püspök erővel akart 
fellépni a reformátorok ellen. Haner egyenesen azt állítja, hogy Fráter György 
eleve a brassói küldöttek megégettetését akarta, de Batthyány, Csáky és Wolf
hard kierőszakolták, hogy mégis legyen vita. Mint fentebb említettem, a refor
mált hitűek mind Izabellától, mind a baráttól menlevelet kaptak, és eleve 
valamiféle vitára hívták őket. Haner tovább megy és azt mondja, hogy Fráter 
György éjszakára újabb kihallgatásra rendelte a gyanúsítottakat, hogy akár 
erővel is meggyőzze őket a katolikus igazságokról. Ennek eredménytelenségétől 
függetlenül végül is bántatlanul hazaengedték őket.62 Itt nemcsak a rossz szán
dék makacsul ismételt feltételezése feltűnő, hanem az esti kihallgatás párhuza
ma az 1538-as hitvitával. Ott a jóindulatú király tart ilyen külön meghallgatást, 
a motívum ismétlődése mégis gyanút ébreszthet az elbeszélés hitelessége felől. 
Ezen túlmenően a valóban kortárs szász és evangélikus Ostermayer, aki króni
kájában szintén megemlékezik a történtekről, semmiféle rosszindulatról és hátsó 
szándékról nem tesz említést. Ehelyett arról ír, hogy a szász résztvevők Isten 
segedelmével szerencsésen ellenálltak a pápistáknak és békésen hazatértek, így 
az evangélium terjesztése az országban folytatódhatott.63 Megítélésem szerint, 
ha protestáns szempontból valóban valami igazán elítélendő történt volna, azt a 
kortárs protestáns valószínűleg megemlítette volna. Fr. Teutsch pedig, aki ugyan 
nem kortárs, de szásznak szász, fontosnak tartotta megemlíteni, hogy Honterus 
védekezésül írt munkája szerint „Izabella semmit nem tett Isten szava ellen. 
Fráter György pedig Isten szavát szeretné terjeszteni”.64 Ez ugyan valószínűleg 
Honterus taktikájának része volt, de támadásnak vagy vádnak semmi esetre sem 
minősíthető. Honterusnak ez az állítása Ludwig Bindernek az erdélyi toleran
ciáról írt munkájában is szerepel.65 Bár ezek a szerzők ezt Honterus vallási 
türelmességének bizonyítására idézik, a dolog a váradi püspök magatartásáról 
is árulkodik.

A harmadik hitvita 1544 július 20-án történt volna Nagyváradon, és célja az 
előző kudarcának helyrehozása lett volna. Ezt csak Zoványi említi, az egyetlen 
erre vonatkozó adatot Hörk Józseftől véve át. Hörk a múlt század végén egy 
protestáns lapban az eperjesi levéltárban őrzött latin nyelvű eredeti irat alapján 
készített fordítást adott közre. („Tételek azok számára, akik a Krisztus evangé
liumát prédikálják, és akik az apostolok oszlása ünnepét követő vasárnapon 
Váradon vitatkozni fognak”).66 A színtiszta teológiai okfejtést tartalmazó műből
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semmi nem derül ki a „tervezett” vitáról, más adatnak pedig eddig nem sikerült 
nyomára bukkannom.

A protestáns egyháztörténészek álláspontjától eltérő módon vélekedett Fráter 
György és az új hit híveinek viszonyáról néhány kortárs. Truchsess Ottó bíboros, 
augsburgi püspök és császári megbízott 1546. április 3-án, Dillingenben kelt 
levele Farnese bíboroshoz egyenesen azt állítja, hogy a barát a lutheránusokkal 
paktál, támogatásukat keresi, ezért azok szabadon prédikálhatnak Erdélyben.67

Még ennél is furcsább Paulini Péter Stancaróhoz írott 1543. január 17-i 
padovai levele. Szerinte ui. Fráter György követei, köztük az alvajda (Mikola 
László) állítják, hogy Stancarónak lesz helye Erdélyben.68 1549. január 23-án 
maga Kemény írt Stancarónak Padovából, hogy megerősítse a meghívást. Bíz
tatja a címzettet, nyugodt szívvel menjen Erdélybe, ahol kényelmes helye lesz, 
ő már útiköltségről is gondoskodott.69

Az is igaz, hogy egy vándorló hitújító aláírás nélküli, Révay Ferenchez 
címzett kolozsvári levelében (1549. augusztus 28.) az áll, hogy Stancaro nem 
jött volna Erdélybe, ha tudná, milyen zavaros vallási viszonyok uralkodnak ott. 
Ugyanő írja azt is, hogy a szebeni bíró állítása szerint György barát tisztában 
volt az erdélyi vallási visszásságokkal, a szekták létezésével, a hit fertőzöttsé- 
gével, az egyházi vagyon elrablásával.70

Az erdélyi három nemzet tiszta protestantizmusával is van némi hiba. 1551. 
június 12-én Szászsebesről keltezett levelükben közösen kérnek új katolikus 
püspököt maguknak I. Ferdinánd királytól. Jelöltjük is van Meggyesi Ferenc 
váradi prépost, fehérvári vikárius személyében.71 1551. október 10-én Bécsből 
írta Fejértavi János királyi kancelláriai titkár Heinrich Buliingernek Zürichbe: 
Erdélyben szabad a vallásgyakorlat, saját nyelvükön oktatják a litvánokat, 
görögöket, trákokat az evangéliumra, sőt a törököket is meg fogják téríteni.72 
Ostermayer naplójában szintén pozitívan vélekedett a váradi püspökről, és 
kiemelte, hogy a szászok a királyné és a barát közötti belháborúban előbb 400, 
majd 200 gyalogot bocsájtottak a helytartó rendelkezésére. Szerzőnk leghőbb 
vágya volt, hogy Isten békítse ki Izabellát és Fráter Györgyöt.73 Arról Istvánffy 
Miklós is megemlékezik Históriájában, hogy az 1550-1551-es nagy válságkor 
a szebeniek nem a királyné, hanem György barát mellé álltak:74 protestáns 
érzelmeiket minden további nélkül alárendelték német vonzalmuknak, s egyál
talán nem zavarta őket, hogy így egy buzgó katolikust fogadtak el vezetőjüknek. 
Friedrich Teutsch egyenesen arról ír, hogy miután Brassó protestánssá lett, 1544 
áprilisában György barát több napos látogatást tett a városban.75

IV.

Ha egészében nézzük Fráter György és a protestánsok viszonyát, meglehe
tősen összetett kép tárul elénk. Adott egy katolikus főpap, akitől pusztán az
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egyházi hierarchiában elfoglalt magas pozíciója alapján is a katolikus hit erőtel
jes védelme lenne elvárható. A 16. század a nagy egyházszakadás kora Európá
ban. A felekezetek közötti ellentétek a század második felében vallásháborúk 
sorához vezettek. A VIII. Henrik halála utáni Angliában az egymást gyorsan 
váltó uralkodók alatt mindig más-más felekezet szenvedett üldözést, vagy élve
zett uralkodói pártfogást. Erdélyben nem ez történt. Fráter Györgyben megvolt 
a kellő politikai bölcsesség, hogy ezeket a szélsőségeket elkerülje. A tevékeny
ségére vonatkozó adatok arra vallanak, hogy az ellene emelt protestáns vádak 
egy része tévedésen alapul, vagy bizonyíthatóan nem igaz. A közhangulatot 
kifejező, fentebb idézett korabeli levelekben semmi jele nincs a vallásüldözés
nek. A korabelinek tekinthető szerzők közül az 1553-as vallomástévők alig 
beszélnek vallási kérdésekről. Tinódi csak általában említi a lutheránusok üldö
zését, egyetlen konkrét esetről sem tud. Schaeseus sem mond többet Batthyány 
Orbán holttestének meggyalázásánál, és a gyulafehérvári hitvitán tanúsított 
rosszindulatnál. Heltai pedig az 1538-as hitvita leírásánál olyan gyűlölködő 
hangot használ, ami eleve gyanússá teszi mondanivalóját. Ennyi a tény. Vala
mennyi további vád e kevés „eredetire” megy vissza, mégpedig oly módon, hogy 
a szerzők az idő múlásával egyre megfoghatatlanabbul fogalmazzák meg állítá
saikat. S ahogyan Bunyitai Vince jó száz éve megírta: a modern történetírás 
sajnos éppen ezeket a feldolgozásokat szokta alapként felhasználni.

Úgy tűnik, Fráter György igen buzgó katolikus volt, aki szívesen harcolt 
volna ténylegesen a protestantizmus ellen, de szavaknál többet sosem engedett 
meg magának. A vallási ügyeket csak olyankor vette elő, ha a politikai játszmák 
ezt lehetővé tették, vagy azokban általuk hasznot remélt. Ezért nem tudták 
maguk a kortársak sem, melyik döntésében mennyi a politika, és mennyi a hitbeli 
buzgalom.
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