
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Fráter Gáspár 

XVI. századi irodalomtörténetünk telve van megoldatlan személyi problémákkal, művek 
nélküli szerzőkkel és szerző nélküli művekkel. Legjelentősebb alkotóink származására is gyak
ran csak következtethetünk, társadalmi osztályba való elhelyezésük szinte lehetetlen feladat. 
Többen életük delén az ismeretlenségből nőttek ki, mások alkotó munkájuk teljében tűntek 
el, mintha a föld nyelte volna el őket. Számuk sem mérhető fel: mekkora volt ez az alkotó ré
teg? Időnként művek cserélnek gazdát, szerző nélkül lebegő alkotások találnak rá alkotójukra, 
vagy olyan művek, amelyek mögött szélesebb alkotó réteget tételeztünk fel, egyetlen szerző 
köré kristályosodnak. A megoldatlan személyi kérdések megnehezítik a XVI. század társadalmi 
képének felmérését, s egy-egy újabb eredmény több kérdésben kényszeríthet nézeteink módo
sítására. 

A század kultúrájának képét az is hiányossá teszi, hogy sok alkotónk iskolázottságáról alig 
tudunk valamit. Csupán műveikből következtethetünk műveltségükre, vagy homályos utalá
sokból bogozhatjuk ki iskolázottságuk fokát. 

A hazai humanizmus és reformáció felméréséhez nélkülözhetetlenül szükséges tisztázni a 
művek terjedési útvonalát, módját, sebességét, vagy lassúságát, hatókörüket. Ennek érdeké
ben fel kell deríteni sok rejtett vagy homályos személyi kapcsolatot, pontosan elemezni kell 
a kéziratokat és nyomtatványokat. 

Ennek a felmérhetetlen feladattömegnek felszámolására nagyarányú munka folyik, s egyre 
több eredménnyel. Ehhez a munkához kíván tanulmányom is hozzájárulni egy kis részlet 
feltárásával: Fráter Gáspár életútjának, munkálkodásának vázlatos rajzával, éneke elemzésé
vel s alkotása vándorútjának nyomon követésével. 

„Szegény Fráter Gáspár" Szombat városában, 1560-ban írt egy éneket: „História az pogán 
Antiochus királynak kegyetlenködéséről az zsidó országban". Kilétéről eddig semmit nem 
tudtunk, bár elszórt adatok megjelentek róla, de azokban más néven szerepelt. 

Nevét a ránk maradt dokumentumokban — többnyire a forrásoknak megfelelően haszná
lom — írják egyszerűen Fráter Gáspárnak, Fráter Gáspár de Kennend vagy Körmend-nek, 
Kermendi és Körmendi Gáspárnak, váltakozva „i"-vel vagy „y"-nal. 

Körmenden születhetett — neve tanúsága szerint — a századforduló körül, mert Somogyi 
Péter sellyei tanító 1557-ben őszhajúnak mondja, — 1560-ban leányát egy adományozó levél 
„Domina Helena"-nak nevezi, tehát nagykorú, — a jezsuiták pedig úgy emlékeznek meg az 
idejükbeli (1561 — 1567) nagyszombati dominikánus fráterekről, köztük Körmendy Gáspárról 
is, hogy mind a négy igen öreg.1 

Iskoláit Körmenden, vagy a közeli Vasváron végezhette. A körmendi dominikánus férfi
kolostorról 1573-tól maradtak okleveles emlékek, de már előzőleg is volt ott kolostor és voltak 
szerzetesek. A szomszédos vasvári, Szent Keresztről elnevezett kolostorról pedig már 1244-től 
van okleveles adat.2 Mindkét helyen színvonalas oktatást nyújthatott a társaskáptalani iskola, 
mert „Körmendi" előnevű tanulókkal szép számban találkozunk mind a bécsi, mind a német, 
mind az olasz egyetemeken. Azt nem tudtuk kinyomozni, hogy Fráter Gáspár hol nyerhetett 
felsőbb oktatást. 

Körmend a magasabb egyházi posztokba is ontotta az embereket. A győri és pozsonyi, 
esztergomi kanonokok között is mindig van Körmendi előnevű. Említésre méltó, hogy 1505— 

1 STROMP László: Somogyi Péter fogsága. Pozsony 1891. A naplót ugyancsak ő közölte: Magyar Protes
táns Egyháztörténeti Adat tár ( továbbiakban: MPEA) Bp. 1903. II . évf. 124. — Esztergomi Primási Világi 
Lt. Acta protocollata. Oláh érsek jegyzőkönyve. 1564. — Egyetemi könyvtár. Coll. Heveness. Tom. 26. Dob-
ronoki kézirat. 

2 HARSÁNYI András: A Domonkos-rend Magyarországon a reformáció előtt. Debrecen 1938. 81. 
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1531 között Körmendi János, 1535—1554 között pedig Körmendi Mihály az esperesek abban 
a Komáromban, ahol Fráter Gáspár is sokszor megfordult, s ahol élete utolsó időszakát is töl
tötte.3 

Körmendy Gáspárról jelenleg az első dokumentummal alátámasztható adat az, hogy a 
vasvári Domonkos-rend tagja, majd utolsóelőtti priorja volt. Ebben a minőségében fogad el egy 
nagyobb összegű adományt 1548 júliusában, Sarlós Boldogasszony vigiliáján, Bakóczy Lajos 
„hátrahagyott" özvegyétől, a vasvári beteges és megrokkant szerzetesek számára.4 Rengeteg 
ügyesbajos dolga akadt a rend körül, nemcsak ott tartózkodása, hanem távozása után is. 
A bajok forrásai: a Gersei Petheő családdal való viszálykodások és a töröktől való fenyege
tettség. 

Magyar Pál özvegye, Gersei Margit, 1357. október 3-án, a rokonság minden tiltakozása elle
nére a vasvári dominikánusoknak juttatta Gersét, a család ősi birtokát. A Gersei Petheők 
ebbe nem nyugodtak bele, s bérleti szerződés formájában vissza is kapták birtokukat. Köte
lezve voltak a rend számára bizonyos juttatásokra, a megállapodást azonban nem tartották 
be.5 

A török veszély is bizonyos intézkedésre késztette Fráter Gáspárt. Magyarországon két 
helyen volt „szent-vér kegyhely": Pécsett és Vasvárott. 1554-ben Körmendi Gáspár, a nagy
szombati kolostor „praedicator generalis"-a megbízta a vasvári kolostor perjelét, Székesfehér
vári Jánost és a rend egyik legkiválóbb tagját, a győri származású Szegedi Györgyöt, hogy 
a vérző „csodás ostyát" és „minden mozdítható valami értéket" vigyenek a győri dominikánus 
testvérekhez, akik az ő parancsára meg fogják őrizni azokat.6 

Maguk a szerzetesek még visszatértek Vasvárra, de nem sokáig volt maradásuk. A török 
fenyegetése, de főleg a reformációra tért régi főnemesi Gersei Petheő család tagjainak állandó 
zaklatásai menekülésre késztették őket. 1557 januárjában az utolsó vasvári perjel, Székes
fehérvári János, Körmendi Gáspár vicariussal egyetértésben eladott egy szőlőrészt a Petheők-
nek, valószínűleg, hogy költséget szerezzenek az útra.7 A Vasvárott jelenlevő Körmendi Gáspár 
pedig a rend vagyonának kezelését egy szerződéssel a káptalanra bízta. Körmendi Károly 
János őrkanonoknak és Halastói Nagy János kanonoknak kellett a Szent Keresztről elnevezett 
kolostorról és a birtokokról gondoskodniuk, azokat karbantartaniuk, s a tiszta haszon egyhar
madát félretenniök arra az esetre, ha a rend tagjai a jövőben visszatérnének.8 A szerzetesek 
Körmendi Gáspár rendeletére még az év tavaszán elhagyták Vasvárt; a fiatalabbja Győrbe, 
az öregebbje Nagyszombatba ment.9 

Körmendi Gáspárnak azonban már augusztusban vissza kellett térnie, hogy tiltakozzék a 
vasvári káptalan előtt „in suo proprio, ac totius Provinciáé praescripti Ordinis Praedicatorum 
ex família Divi Dominici", mert Gersei Petheő András, Gáspár, Benedek és Péter az eltávozott 
dominikánusok igen terjedelmes birtokait bitorolták.10 

Ebben az időben Fráter Gáspár már a nagyszombati dominikánusok vicariusa. A domonko
soknak 1303-tól volt kolostoruk Nagyszombatban, a város északi sarkán, Keresztelő Szent 
Jánosról elnevezett templommal. A XVI. század közepe tájától egyre jobban elszegényedtek, 
s állandó kérésekkel zaklatták az uralkodót. 1552. március 9-én kértek és kaptak fenntartá
sukra némi bor és búza adományt.11 Ebben az időben vicariusuk Kolozsvári János volt. Ekkor 
a nagyszombati domonkosok már nem alkottak konventet, mert nem volt 12 fogadalmas rend
tagjuk, akik közül legalább 10 klerikus. Ezért a szerzetközösség neve „locus" volt és élén éppen 
ezért nem a prior, hanem a „vicarius" állt.12 Kolozsvári János 1556-ban Kolozsmonostorra 
került apátnak. Bizonyára magával vitt Nagyszombatból egy csomó könyvet és iratot, s talán 
ez is egyik útja lehetett a nagyszombati művek erdélyi terjedésének. 

Mikor került Fráter Gáspár Nagyszombatba, — nem tudjuk. 1549. november 7-én „Egregius 
Dominus Casparius Kermendy" a nagyszombati káptalan megbízásából bizalmas küldetésben 

• KOLLÁNYI Ferenc: Esztergomi kanonokok 1100—1900-ig. Esztergom 1900. 
* P. F E H É R Mátyás O. P . : A hétszázados vasvári Szent-Domonkos-rendi kolostor története. Bp. 1942. 

(továbbiakban: Fehér) 48. 
« F E H É R : i. m. 3 5 - 3 9 . 
6 L m . 73. 
7 1 . m. 48—55. Vasvár-szombathelyi székeskáptalan hiteleshelyi lt. Protocollum 1557. (továbbiakban: 

Vasvár. Prot.) 
8 Erről a rendeletről csak a későbbi, 1557. augusztus 6-i oklevélből értesülünk. L. 10. jzt. 
9 F E H É R : i. m. 55. Vasvár. Prot . 1557. 
10 F E R R A R I , Sigismundus O. P. : De rebus Hungaricae Provinciáé Ordinis Praedicatorum. Viennae 1637. 

518—519. — Ferrari a birtokfoglalók nevét kíméletből csak betűjelekkel helyettesítette. Az eredeti irat lelő
helye: Észt. Prim. Egyh. Lt. Oláh érsek iratai. 1557. augusztus 6. Ebben megvannak a nevek is. Az oklevél 
mindenütt „Körmend"-et ír. Ferrari a „Joannes Nagy de Halastó" nevet tévesen „Joannes Nagy de Halsó"-
nak olvasta. — Ebből az iratból értesülünk a kanonokokkal kötött szerződésről is. 

" T T 1881. évf. 459-460 . Eredeti: Orsz. Lt. Ben. Res. Reg. E. 21. A kérés dátuma: 1552. március 9. A 
király a kért segélyt március 10-én a magyar kamara által kiutalja. 

1 Z HARSANYI: i. m. 76. 
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Léván jár, s Prandorffer Tamás várnaggyal tárgyal.13 Kolozsvári Jánosnak a kolozsmonostori 
apátságba távozása után nyerhette el a vicariusságot. 

Kolozsvári János 1557 májusában vagy júniusában, elűzetve a kolozsmonostori apátságból, 
visszatért a nagyszombati kolostorba. Ekkor maga és társai nevében a királyhoz folyamodott 
segélyért. A magyar kamara javasolta visszatelepítésüket, mivel már előzőleg is ott voltak, és 
segélyre ajánlotta őket. Az uralkodó ki is utalt részükre 40 forintot.14 Fráter Gáspár azonban 
Kolozsvári János visszatérte után is a nagyszombati dominikánusok vicariusa maradt. 

Ebből az esztendőből maradt fenn arcképe, Somogyi Péter sellyei tanító leírásában, egyetlen 
jellemző mondatban: „Kermendi Gáspár.. .hatalmas termetű, őszhajú és alázatos tekinte
tű".15 

Ez idő tájt veszíthette el feleségét is. Nős voltáról első ízben Desewffy János kamaragróf, 
rhodusi lovag leveléből értesülünk. Oláh Miklósnak ez a feltétlen híve, a reformáció kérlelhe
tetlen ellensége, rokonságban volt Fráter Gáspárral. 1552. április 26-án Pozsonyból ír Nagy
szombatba „Witezlew uramnak Kewrmendy Gáspárnak minth Barátomnak" bizonyos anyagi 
kérdésekben, s így zárja levelét: „énnekem asszonyom és ti ke-tek, kik attyafiak vattok, cyak 
Ty kelletewk . . ." l e 

Ezt erősíti meg Somogyi Péter fogsági naplója is. Ebben írja, hogy Kermendi Gáspár kért 
tőle néhány korai tököt, mert újdonságként akarta elküldeni feleségének Nagyszombatba. 
Ez az esemény 1557 húsvétja után történt.17 

Oláh Miklós adományozó levele is alátámasztja e tényt. 1560. január 1-én, Nagyszombat
ban kelt donatiós levelével Kermendy Gáspárnak, familiárisának, valamint leányának, Ilona 
úrnőnek, s utódaiknak örök jogon házat adományoz Sellyén, a hozzá tartozó birtokkal, s azt 
minden teher alól mentesíti. Az adományozó levél feleségéről már nem tesz említést.18 

Fráter Gáspár nős volta nem volt rendkívüli eset abban a korban. Csak Oláh érsek kitartó 
fáradozásának sikerült helyreállítani ezen a ponton is a római katolikus egyház törvényes 
rendjét. 

Fráter Gáspár már igen korán Oláh Miklós szolgálatába állt, és ebben a szolgálatban meg
maradt az érsek haláláig. Erre utalhat az az adat is, hogy 1555. augusztus 12-én, oláhújvári 
kiküldetéséből értesíti Lynder Sebestyén nagyszombati bírót a török mozgolódásáról. „En 
mygh it leszek az myth halok en ke tudassara adom" — írja.19 Október 4-én még mindig onnan 
ír a nagyszombati bírónak.20 

Az 1558-ik esztendő Nagyszombatban az általános átszervezés időszaka volt. Oláh érsek a 
város kezéből teljesen kivette és a káptalan fennhatósága alá rendelte az iskolát. Az új szer
vezeti szabályzat február 20-i dátummal lépett érvénybe. Azonban nem csupán az iskolát 
reformálták, s a tanárok jogkörét és fizetését rendezték, hanem az egyházi tisztségviselők é& 
az érsek szolgálatára álló személyek anyagi juttatását is újólag meghatározták, írásba foglal
ták. A „conventio"-k és „ordinatio"-k között szerepel „Ordinatio Casparis Keormendy" is.. 
Ezzel az ordinatióval az érsek már szerződésileg is familiárisai közé sorolta be. Szolgálatának, 
kezdete: február 20. Juttatásként évente kocsihasználatra 100 forintot, ruházkodásra 25 fo
rintot kapott. Ha az érsek rezidenciájába hivatták, szolgálattétele ideje alatt asztalánál kapott 
ellátást egy szolgálatára álló ifjúval (cum uno puero suo) együtt, ugyanúgy mint az udvar
mester és a többi udvari emberek. Ugyanez illette meg bárhol, ahol az érsek rendelkezésére, 
végzett szolgálatot.21 

Fráter Gáspár igyekezett Oláh Miklóst hűségesen szolgálni, s jutalma sem maradt el. A sellyei 
házat és birtokot adományozó levélben az érsek azt írja, hogy a juttatást Kermendy Gáspár 
„sok szolgálatáért" kapja. E szolgálatokhoz tartozott az is, hogy tevékeny részt vállalt Oláh 
érsek restaurációs tervei végrehajtásában. Az Erdély megszerzéséért és megtartásáért folyó fá
radozások fékezték Oláh érseket törekvései megvalósításában, mert a diplomáciai szempontok 
háttérbe szorították az országgyűléseken a vallásügyet. Erdély elvesztése után Ferdinánd 
király az ország ügyeinek rendezésére, 1557. június 1. napjára, Pozsonyba országgyűlést hirde-

18 Észt. Kápt. M. Lt. Capsa ecclesiastica. Capsa 17. fasc. 2. Nr. 14. — Jurisich Miklós ugyancsak Nagy
szombatba üzen neki Török Imréhez írott levelében, 1551. augusztus 20-án. OAT, (Okresny Archív Trnava> 
MG Missiles, kart. 1. 

" T T 1881. 685. Eredeti: Orsz. Lt. Exp. Cam. 1557. A kérvényre rávezetve: „Denturf l . 40." 
15 MPEA II. k. 124. „Caspar Kermendi . . . alter immensae proceritatis, canus capite ac vultu submutabil i ," 19 OAT MO Missiles, kart . 5. 
17 MPEA II. k. 124. . . . „mirantur tamquam rem novam, undique pendulas cucurbitulas, ex quibus jubet 

Kermendi decerpi nonnullas, quasi missurus (sí diis piacet) pro novitate Tyrnaviam suo conjugi". 
14 Észt. Prim. Vil. Lt. Acta prot. B. Oláh érsek jkv. Fol. 116. „Donatio et exemptio . . . pro Egregio Ker

mendy . . . familiáris noster . . . ac Dominae Helenae, filiae dicti Casparis Kermendy". 
19 Régi Magyar Nyeiveml. DÖBRENTEI Gábor szerk. Buda 1842. I I I . k. II . r. 14. Döbrentei Olaszvárt 

ír, bár a datálás: „Datum in Ola War 12 augusti Anno 1555. Casparus Kermendy". 
20 OAT MG Missiles, kart 5. 
11 Eszt. Prim. Lt. Acta prot. B. Oláh jkv. 1553—1568. „Ordinatio Casparis Kermendy. Cuius servitiorum 

incipit 20 die Februarii Anno Domini 1558". 
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tett. Az érsek az országgyűlés alatt, templomajtókra kifüggesztett levelekkel Pozsonyba idéz
tette a javadalmas papokat, hogy felszentelésüket igazolják, s tanításaik felől megvizsgálja 
őket.22 Az érseki birtokról, Sellyéről pedig karhatalommal vitette be Pozsonyba a két papot és 
tanítót. A letartóztatást és Pozsonyba szállítást, az érsek parancslevele alapján, Gosztonyi 
Boldizsár, Oláh Miklós „cubiculariusa" és Körmendi Gáspár, az érsek „familiárisa" hajtották 
végre. A letartóztatott sellyei pap Körmendi András volt — talán Gáspár rokona —, s lehet
séges, hogy első kihallgatása és a gyors hűségeskü után ezért szabadult azonnal. A másik egy 
Erdélyben tanult és felszentelt, Sellyén szabadságát töltő és ott szolgálatot is végző lelkész, 
Hadán Mihály. A tanító pedig Somogyi Péter, aki fogsága naplóját megírta. Körmendit és 
Gosztonyit fogsága szerzőinek nevezi.23 Kerti foglalatosság közben hívatták magukhoz. Külön
böző ürügyekkel igyekeztek gyanúját elaltatni. Sétálgatva megnézték kertjét. Somogyi a 
parókián lakott, ami kitűnik abból a levélből, amelyben Oláh Miklós elrendelte könyvei elkob
zását.24 E séta alkalmával kért Körmendi koraérő tököt felesége részére. Miután elváltak, 
Somogyi egy iskolásfiú segítségével elvitte a tököt Körmendi szállására, őt azonban nem talál
ták otthon. Míg várakoztak, Szentpáli Ferenc városi hivatalnok behívta őt magához. Somogyi 
ott találta Körmendit és Gosztonyit. Rövidesen megérkezett András pap és Hadán Mihály is. 
Szentpáli ekkor felmutatta Oláh érsek levelét, melyben fej- és jószágvesztés terhe alatt maga elé 
idézte a két papot és Somogyit. A meglepett Fáczán Gáspár bíróval éjszaka kocsikat hozattak, 
s a három rabbal gyors hajtásban másnap délre Pozsonyba érkeztek. Őket börtönbe csukták, 
Körmendi és Gosztonyi pedig az érseki palotába siettek jelentéstételre. Körmendinek — a 
napló szerint — ebben az ügyben több szerepe nem volt. 

Fráter Gáspár buzgalmával Ferdinánd király tetszését is elnyerte, s a király 1558. október 
5-én Bécsben kelt oklevelével kinevezte tihanyi apáttá. A tihanyi vár 1534-ben került a Ferdi
nánd-pártiak kezére, s ettől kezdve az apátság 75 esztendeig volt világiak birtokában, jövedel
mei pedig hadi célokra szolgáltak. Ferdinánd király szerette volna fenntartani az apátság 
egyházi jellegét, azért nevezte ki több esztendei üresedés után Fráter Gáspárt, azzal a kötele
zettséggel, hogy „a szokott terheket és szolgálatokat, amennyire a mostani zavaros állapotban 
lehetséges, a mondott egyházban ellássa és teljesítse". Az oklevél elrendelte ugyan Fráter 
Gáspár forma szerinti beiktatását, s a várkapitányt kötelezte a számadásra, azonban Takaró 
Mihály nemigen tudott elszámolni, hiszen a vár kiadásaira sem volt elegendő az apátság jöve
delme, így Fráter Gáspárnak az apátságból csak a cím maradt. Erdélyi László is „Katonai 
kormányzat. Címzetes apátok" — fejezet alatt tárgyalja ezt a korszakot.25 

Ferdinánd király nyilván tudta, hogy ezzel a tiszttel Fráter Gáspár sem munkához, sem 
jövedelemhez nem jutott. Azért ugyanabban az oklevélben kinevezi Szigetvár hitszónokává: 
„azonkívül Sziget nevű végvárunkban a Draskovics György választott pécsi püspökkel kö
tött szerződés szerint tartozzék hitszónokként működni".20 Ha szolgált Szigetváron ebben az 
időben, elképzelhető, hogy valamiféle kapcsolatba juthatott Sztáraival is, akinek nevét a 
.későbbiekben többször kell együtt említenünk az övével. Valószínűbbnek látszik azonban, 
hogy a lutheránus Horváth Márk parancsnoksága alatt nem sok dolga akadt Szigetvárott. 
Ezt látszik alátámasztani az a levél, amely szerint rögtön kinevezése utáni első húsvét idején 
Nagyszombatban Gosztonyi Boldizsár kanonokkal boreladási ügyletet bonyolít le.27 

Hiteles adat arra vonatkozóan nincs birtokunkban, hogy később az ostromlott várban 
szolgálatot teljesített volna. Erdélyi László A Pannonhalmi Szent Benedek Rend Történetéhen 
csak annyit mond róla, hogy „a domonkosrendi tábori pap Szigetvár elestét túlélte". Fehér 
Mátyás már kiszínezi a tényt: „Gáspár Zrínyi mellett küzdött a hosszú várostrom alatt, de 
nem pusztult el a kirohanásnál, hanem túlélte azt".28 

Fráter Gáspárra vonatkozó adatokat az 1566. esztendőben csupán a nagyszombati városi 
jegyzőkönyvekben találtunk. 1566. április 8-án 200 forint „homagium"-ot kell letennie valami 
gonosztettet elkövető Albert nevű szolgájáért, míg elő nem kerül, és jogos büntetését el nem 
veszi. Ebben az esztendőben utolsó feltalálható peres ügye május 27-ről van keltezve. Ezek 
után csak 1567-ből van róla adatunk, amikor egy házat vásárol magának a komáromi várban, 
élete utolsó szolgálati helyén.29 

22 ZSILINSZKY M.: A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai. Bp. 1880. I. k. 7 6 - 8 0 . 
2 S M P E A I I . k . 124. . . , „authores nostrae captivitatis sagacissimos". 
2 Í T T 1881. 260. 
" A Pannonhalmi Szent Benedek Rend története. X/I . k. A tihanyi apátság története. í r ta ERDÉLYI 

László dr. Bp. 1908. 76 — 7 8. A kinevező okirat az oklevéltárban 163. sz. Lelőhelye: Orsz. Lt. Collationes 
.Ecclesiasticae 56 — 57. 

26 Uo. 
27 OAT MG Missiles, k a r t . 6. 1559. május 28. Gosztonyi Boldizsár kanonok Bécsből a nagyszombati bírónak. 
28 L. 25. jegyzet, és FE HÉR: i. m. 32. 
29 OAT Prot . fass. 1565 —1569. II/4. — F E H É R : i. m. 49. A forrás lelőhelye: Győri káptalan hiteleshelyi 

l t . Protocollum 1567-1569. 
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Körmendi Fráter Gáspár tehetségét irodalmi téren is kamatoztatta. Szerzője annak az 
éneknek, amelynek címe: „Az pogán Antiochus királynak kegyetlenködésséről az Sidó országban; 
és az Istennek rajta lett igaz ítéletiről és büntetésséről. Szent írásból énekbe szöröztetett. 2. 
Machab: 9".30 Az ének incipit sora: „Hallgasd meg keresztyén ezt a históriát". A szerző a záró 
versszakban fedi fel magát és a szerzés idejét: 

„Ez éneket szerzé Szombat városában, 
Szegény Fráter Gáspár egy gondolatjában, 
Az halálról való egy gondolatjában, 
Ezör esztendőben ötszáz és hatvanban." 

Abban az esztendőben, amelyről Sztárai Mihály a „Cranmerus Tamás"-ról szóló éneke 
végén így emlékezik: „Ezer ötszáz hatvanban, az nyomorult esztendőben".31 Fráter Gáspár 
is — bizonyára nem ok nélkül — a halálra gondolva, s másokat is arra intve és emlékeztetve 
írta meg bűnbánatra serkentő, tanító énekét. 

Keletkezése idejében Nagyszombatban csak a domonkos-rendi Fráter Gáspár ismeretes, 
és semmiképpen sem tételezhetjük fel, hogy vele egyidőben, azonos nevű protestáns szerző is 
működött volna. Szilády Áron megemlíti, de ki is zárja annak lehetőségét, hogy Fráter Gáspár 
a Martinuzzit is befogadó Fráter család tagja lett volna. Stelczer alapján kísérletezett egy el
fogadhatatlan, időleg is elég későre utaló kombinációval. Az ének protestáns eredetét pedig 
csak külső, formai érvvel támasztja alá: „Fráter Gáspárnak Antiochusról szóló éneke mind a 
két esetben (több kiadását nem ismerjük) Sztáray Mihály Ácháb királyról szerzett énekével 
együtt adatott ki Debrecenben a XVI. században év nélkül és 1619-ben. (Lásd Szabó Károly
nál 336., 409. sz. a.) Ha magából az énekből eldönthető nem volna, ez a körülmény akkor is 
azt mutatná, hogy Sztáray művével együtt a XVI. században csak protestáns szerző éneke 
adathatott ki Debrecenben".32 

Elsősorban a két kiadás helyét kell tisztáznunk. Az első kiadás, amelyet Szilágyi Sándor 
Hoffhalter Rudolf 1582-ben készült debreceni kiadványaként, Szabó Károly pedig „Debrecen 
XVI. század" megjelöléssel ismertetett, Bártfán, David Gutgesell nyomdájában készült cca 
1582-ben. Ezt Borsa Gedeon minden kétséget kizáróan bebizonyította.33 A második kiadás 
Debrecenben látott napvilágot, Lipsiai Pál nyomdájában, 1619-ben.34 

A két kiadás egymáshoz való viszonya is tisztázható a Fráter Gáspár énekével együtt kiadott 
Sztárai mű segítségével. Sztárai Mihály Ákháb királyról és Illés prófétáról írt énekének három 
előző kiadását ismerjük. Először a kolozsvári Hoffgreff énekeskönyvben jelent meg 1554—1555 
körül,35 majd 1574-ben külön kiadványként Debrecenben, Komlós András nyomdájában,36 

végül Bornemisza énekeskönyvében Detrekőn, 1582-ben.37 A fennmaradt két kéziratos pél
dány, a Detsi és Lipcsei kódex Bornemiszát másolta hibáival és hiányaival együtt.38 

A három nyomdai kiadás szövege azonos. Az eltérések részint tévedésből fakadnak (pl. 
Bornemisza a 333—340. sor két versszakát felcseréli, s ezek összefüggéstelenné és értelmet
lenné válnak), részint apró javításokat eszközölnek. Egyetlen tudatos és indokolt változtatás 
van Bornemisza énekeskönyvében: a 629—640. sor három versszakát kihagyta. Már nem volt 
időszerű emlegetni a két Ácháb királyt, a Bécsben lakó Ferdinándot és a barátból kormányzóvá 
lett Fráter Györgyöt, hiszen mindkettő halott volt. De célszerű sem volt e versszakok megha
gyása, mert Miksa királyt sérthették volna, ez pedig semmiképpen sem lehetett Bornemisza 
szándékában. 

A Fráter Gáspár énekével együtt megjelenő bártfai kiadásban Sztárai éneke lényeges vál
tozásokon esett át. Helyes az akrosztikon: „Michael Starinus", amely Bornemiszánál és a 
Komlós-féle nyomtatványban „Starinuu"-ra változott. Átalakult a 176. sor. A 333—340. sor 
két versszakának is megfelelő a sorrendje. Leglényegesebb azonban az 553- 656. sorok átköl-
tése. 104 sort 20 sorba, 26 versszakot 5 strófába foglal össze. A változások tartalmilag arra 
utalnak, hogy nem kétféle Sztárai-szöveggel, hanem tudatos bártfai átdolgozással állunk 
szemben. Az eredeti szövegben Sztárai a bibliai történetet a világ teremtésétől saját koráig 

80 RMNy 501/1. RMK I. 3 3 5 - 3 3 6 . - RMK I. 490. - Közölte SZILÁDY Áron RMKT VII . k. 1 9 - 2 4 . 
Jegyzetek DÉZSI Lajos gondozásában: 325—327. 

31 RMKT V. k. XVI. sz. IV. k. 262. 638. sor. 
ss RMKT VII . k. Jegyzetek 325-326 . 
" M a g y a r Könyvszle 1877. — RMNy 501/1. 
" RMK I. 490. 
» R M N y 108. 
»• RMNy 348. 
" R M N y 513. 
« S Z A B Ó T . Attila: Kéziratos énekeskönyveink. Zilah 1934. 128. 160. 
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aktualizálja. Ostorozza a római egyházat, Ferdinánd királyt, Fráter Györgyöt, s szól a tar 
papokkal való ütközeteiről. A bártfai kiadás mindezt négy szelíd, buzdító versszakká írja át, 
s a záróverset is átformálja: a „Tar papokkal való nagy ütközetiben" sor helyett ez került: 
„Az hívekhöz való nagy szeretetiben". A bártfai kiadás tehát a vers éleit csiszolta le, méreg
fogait húzta ki. 

Erre az átdolgozásra a bártfaiakat a körülmények kényszeríthették. Már Miksa király 
kiadott 1570-ben egy rendeletet, amely a nyomtatványok megjelenését szabályozza és az 
engedély nélkül működő nyomdák bezárását parancsolja. Ezt a végre nem hajtott rendeletet 
erősítette meg Rudolf király, amikor 1579. február 8-án megparancsolta az összes császári 
engedély nélkül működő nyomdák bezárását. A rendelet vonatkozott David Gutgesell nyomdá
jára is. A^bártfai tanács azonban felterjesztésben kérelmezte a nyomda működésének engedé
lyezését, írják, hogy a nyomdában soha nem adtak ki sacramentárius, ariánus, anabaptista 
iratot, „sem más haereticus iratot, mely a katholika vallás, vagy a felsőmagyarországi öt 
városnak I. Ferdinánd császár által approbált hitvallásának tanaival ellenkezik". ígérik, hogy 
ha a nyomda megmaradhat Bártfán, „a városi hatóságok éber felügyelete mellett még ha 
akarna sem nyomtathatna oly munkákat, melyek a katholika hit, vagy a felsőmagyarországi 
öt város hitvallásának tanaival ellenkeznék". A királyra hathattak az érvek, mert úgy látszik, 
hogy nem zaklatta a nyomdát, sőt Ernő főherceg 1584. augusztus 1-én császári privilégiumot 
adományozott Gutgesell nyomdájának.39 

A városi hatóságoknak ez az „éber felügyelete" tette szükségessé Sztárai hadakozó éneké
nek tanító énekké szelídítését. Két olyan tekintéllyel is találkozunk ebben az időszakban 
Bártfán, akik a város szellemi életét irányították, irodalmilag is munkálkodtak és együttmű
ködtek, s a nyomdai ügyekben is irányító szerepük volt. Az egyik Fábri Tamás, Stöckel Lénárd 
sógora és utóda az iskola rektori tisztében, a másik Scultéti Severin, akkor még az iskola lek
tora, később bártfai lelkész. Lehetséges, hogy a Sztárai-éneket is ők dolgozták át. 

A történeti körülmények tehát arra utalnak, hogy a Sztárai éneket Bártfán dolgozták át, 
s a két éneket elsőként ott adták ki. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy Debrecenben 1574-ben 
már kiadtak egy teljes Sztárai-szöveget, 1619-ben mégis ezt a rövidített szöveget és együttes 
kiadást nyomtatja le Lipsiai Rheda Pál, egy-két ritmus-javítással és a „Ztarj" név „Ztaraj"-ra 
korrigálásával. A két ének 1582. évi bárfai megjelenését tehát semmiképpen sem előzhette 
meg egy elveszett debreceni kiadás. 

A nyelvi érvek is a bártfai kiadás elsőbbsége mellett szólnak, de erre Fráter Gáspár éneké
nek nyelvi vizsgálatánál fogok kitérni. 

Bártfa és Debrecen között élénk volt a kapcsolat. Nem a hitvallásilag ellentétes lelkészek, 
hanem a tanácsok és a nyomdászok, főleg David Gutgesell és Rudolf Hoffhalter között.40 

Fráter Gáspár éneke, amely kéziratban — amint látni fogjuk — protestáns kezeken keresz
tül érkezhetett Bártfára, s nyomtatásban ott látott napvilágot, onnan került Debrecenbe. 
Főleg biblikus tartalma, de terjedésének ez az útja, késői megjelenése, s addigra szerzője kilé
tének elfeledett volta magyarázza, hogyan kerülhetett be protestáns kiadványba domonkos
rendi szerző műve. 

Miért nem terjedt szélesebb körben, jelent meg több kiadványban? A század folyamán 
megfigyelhető a műfajigény fokozatos változása. A „versbe-szedett Szentírást" fokozatosan 
kiszorította maga a Biblia, a „prédikáló énekeket" pedig a postillák. A gyülekezetek ének
igénye tartalmilag változott meg. 

Fráter Gáspár ebben az énekében nem „misztikus belső élményét" öntötte a vers formájába, 
históriáját nem „lakomák szellemi fűszerének" szánta, nem is „Bibliát fordított versben", 
hanem prédikált, tanított, népet nevelt, urakat dorgált. Verse könnyen memorizálható, ének
ben előadható, pap nélkül is országot járó rövid istentisztelet, alapigével, alkalmazással és 
aktualizálással, doxológiával és imádsággal. 

Témaválasztása: Isten haragjának elrettentő példáját állítja a templomát rontó, szentséges 
javait prédáló, népét kergető „urak" elé. 

Ez a témaválasztás a római katolikus egyházhoz tartozó szerző fájdalmáról vall. 1560-ban 
templomrontással, egyházi javak prédálásával — a törökön kívül — csak a protestáns „ura
kat" lehetett vádolni. Oláh érsek egyházvizitációs jegyzőkönyvei ezekben az esztendőkben 
telve vannak efféle panaszokkal.41 És ez országos fájdalma a római katolikus egyháznak. 

38 BALLAGI Aladár: A magyar nyomdászat történeti fejlődése 1472—1877. Bp. 1878. 70. — GULYÁS 
Pál: A könyvnyomtatás Magyarországon a X V - X V I . században. Bp. 1931. 199—200. — ÁBEL Jenő: A 
bártfai Szent Egyed temploma könyvtárának története. Bp. 1855. 120—121, 186 — 187. 

«• L. RMNy 499, 507, 509, 622. stb. — GULYÁS i. m. 2 0 0 - 2 0 1 . 
11 Észt. Prim. Egyh. Lt. Arch. Eccl. Vetus. Oláh érsek egyházvizitációs iratai 1561 — 1562. 

486 



Fráter Gáspár célkitűzése, melyet énekével el akar érni: A vétkesek mielőbb tartsanak peni-
tenciát, bűnbánatot, mert a megbánás és jóvátétel halogatása Isten „kedvének" elszalasztását 
s „örök kárhozatot" von maga után. 

Mondanivalójához textusként a Makkabeusok 2. könyvének 9. fejezetét használja fel. Nem 
verses bibliafordítást told meg tanulságokkal, mint Sztárai teszi Áchábról és Illésről szóló 
énekében, hanem a szentírási szöveget szabadon kezeli, válogatja, s igen nagy gyakorlattal 
formálja és alkalmazza. Csupán egy-két bibliai verset emel ki, a többit összefoglalja. Ezzel a 
történetet lendületesen viszi tovább. Közben újra és újra aktualizál. Az első versszakban expo
nálja a történeti témát: 

„Hallgasd meg keresztyén ezt a históriát, 
Kiből megismered Istennek ostorát, 
Az Antiochuson való nagy haragját, 
Halála óráján ő bosszúállását." 

A következő négy versszakban — a korabeli bibliai énekmondóknál elég szokatlan módon, 
elhagyva kortörténeti adatokat, neveket, mellékkörülményeket — megrajzolja „Zsidóország" 
Antiochus által való megrontását, majd a hatodik versszakban eljut a csúcsponthoz: Antiochus 
elhatározza, s „udvara népének ezt beszéli vala": 

„Elrontója leszek az Jeruzsálemnek, 
Ellensége leszek benne való népnek, 
Testöket hányatom az földi ebeknek, 
Hagyja, hogy mindnyájan ehhöz készüljenek". 

Jeruzsálem itt az egyház képe. Ellene indul Antiochus, de „szándékát által állá Isten": 

„Rettenetes férgek termének béliben, 
Mindenfelől azok kénozzák testében". 

E döntő fordulat után megáll és levonja a tanulságot. A hosszabb aktualizálás után a bibliai 
fejezet 12. verséből formálja Antiochus tíz versszakra terjedő, Horváth János szerint „szép 
folyamatú" imádságát, amelyben először a bűnbánat hangja szólal meg:42 

„Vallást teszek Isten az én bűneimről, 
Meg ne emlékezzél az én vétkeimről, 

Az te templomodat én mind elrontattam, 
Szentséges javaid prédára hányattam, 
Az te népeidet mindenütt kergettem, 
És az bálvány Istent véllök imádtattam", 

majd fogadalmat tesz bűnei jóvátételére: 

„Az templomot Isten én megépejtetem, 
Minden gazdagságával megékössejtem, 
Valamit elvettem mind hátra adatom, 
Csak légyen előttöd nyomós én életem". 

ígéri, hogy pogányból megtér Isten népéhez, s minden nép közt hirdetni fogja Isten hatalmát 
és irgalmasságát. Penitenciájával azonban elkésett, Isten nem hallgatta meg: 

„Nagy szörnyű halállal férgek megemésztek, 
Teste maradékját néki eltemetek, 
Örök kárhozatra az ő lelkét vetek". 

A történeti példa után hosszabb intelem következik az „urakhoz": 

„Példa Iégyön néktök az ő kárhozattya", 

" HORVÁTH János: A reformáció jegyében. Bp. 1957" 238. 
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majd többes első személyre fordítva a szót, egyetemes érvényűvé tágítja az intelmet. A taní
tás tanulsággá válik: „Kely immár minékünk korosként vigyáznunk", hogy Isten minket 
— mint a római egyház litániájával egybecsengő szavakkal mondja: „Halálunk óráján ne 
hagyjon elvesznünk". 

Az ének három befejező versszaka finom ötvözete a Szentháromságot dicsőítő és segítségül 
hívó doxológiának és imádságnak. 

A bibliai történetet ismételten is megszakító és befejező aktualizálását és alkalmazását 
érdemes áttekinteni abból a szempontból is, hogy milyen magatartást képvisel Fráter Gáspár 
kora társadalmában, milyen az osztályszemlélete. A reformációval ez a probléma forradalmi, 
döntést provokáló kérdéssé vált. A már ismertetett dogmatikai alkalmazáson kívül Fráter 
Gáspár nem mulasztja el közben-közben a lélektani megfigyelést sem: „Sokszor szándékozik 
az ember gonoszra", felfigyel apró etikai mozzanatokra: „Vakmerő bűnösnek ily szokása 
vagyon", de újra és újra visszatér a szociális síkra. Antiochus bűnei között felsorolja, hogy 

„Sok nyomorultaknak vala hántására, 
Árvák özvegyeknek nyomorúságokra". 

A 16—18. versszakok aktualizálásában az „urak" felé fordul: 

„Hidjétek meg urak, kik ez földön laktok, 
Az szegény községön kegyetlenek vadtok", 

Szegény nyomorultot kik meg nem hallgattok, 
TU es az Istentől meg nem hallgattattok, 
Szükségtök óráján tü elhagyattattok. 

Kik nyomorultakat megkösergettetek, 
Sok hamis ínséggel megemésztettetek, 
Az Antiochusról tü példát vegyetek, 
Lélekben és testben hogy el ne vesszetek". 

Ezekben az intelmekben a protestáns prédikátorokéval rokon hang csendül fel. A prédikáló-
rendbeli „Szegény Fráter Gáspár", aki sokat forgott a megnyomorgatott nép között, versét 
ügyük szolgálatába is állítja. Az „urak" feddése a nép vigasztalása. 

Énekét a korszak általánosan használt formájában, a kötött szótagszámú, 4/2—4/2 ütemre 
tagolódó, felező tizenkettősökben írta. Gyakorlott verselő volt. Énekét dallamra szerezte. 
Sormetszetei, szótagszámai pontosak. A nyomtatott szöveg néhány pontatlansága részint a 
nyomdász elnézése, részint a dallamot figyelembe nem vevő javítgató miatt kerülhetett az 
énekbe. 

A 11. sor: „Ő szent templomában / paráználkodtak vala". Bibliai szóhasználattal az idegen 
istenek tisztelete bálványozás, vagy ha a hűtlenségre esik a hangsúly: „paráználkodás". 
A makkabeusi könyvnek megfelelően az eredeti szöveg ez lehetett: 

„ő szent templomában / bálványoztak vala". 
I» 

A másoló vagy nyomtató az erősebb kifejezéssel elrontotta a szótagszámot. 
A 31. sorban: „Mert béli fájdalmat / vete rejá az Isten" — a szótagtöbblet az eredeti „rá"-

nak „rejá"-ra változtatásából keletkezhetett. 
A 80. sor talán így hangzott: „Ilyen könyörgést ő / néki szólni kezde". Az „ő" személynév

más elhagyása szokatlan is a század stílusában. 
A 73. sorban pedig lehetséges, hogy a nyomtató, vagy másoló által becsúsztatott „meg" 

kötőszócska borította fel a szótagszámot: „örömest az Istent / (meg)engeszteli vala". 
A 102. sort így rekonstruálhatjuk: „Minden gazdagsággal/megékössejtetem". 
A 137—142. sorok strófáját értelmetlenné tette a másoló, vagy nyomtató helytelen olva

sása: „Sokan békességben / sírván könyörögnek". Fráter Gáspár betegségében, halálra való 
gondolatában írta énekét. A strófa és az egész ének úgy nyer értelmet, ha a becsúszott „békes
ség" szót „betegség"-re javítjuk: 

„Sokan betegségben / sírván könyörögnek, 
Fogadást Istennek / nagy erőssen tesznek".. .*3 

43 A vers rekonstrukciójában VARJAS Béla segítségét köszönöm. 
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Az ének strófaképlete négysoros négyesrímű. Rímei is gyakorlott kezű szerzőre vallanak, akinek 
nem ez az első és egyetlen műve. A 43 strófából 5-ben rímel valával, 5-ben azonos szóval, l-ben 
csak három sor rímmel, a többiben ragrímet használ. 

A vers hangtani jelenségeit vizsgálva, azt látjuk, hogy mind a Sztárai mind a Fráter Gáspár 
ének, a bártfai és debreceni kiadásban, azonos sajátosságokat mutatnak.44 

A suffixumban és suffixum előtt „ő"-zés az „e" rovására: tenéköd, ítéletöd, Istenöm, élő
tökbe stb. „Ü"-zés „i" rovására: szűvében, hütetlen stb. A „mi, t i" személynévmás „mü, tü" 
alakban. „E"-zés, „é-zés „i" rovására: kénban, hertelen stb. „Ü"-zés „ő" rovására: Uristen-
tül, férgektül, nyivektül stb. Az „uk, ük" „ok, ek, ök" alakban: véllök stb. Az „ít" képző 
diftongusos alakban „ojt, ejt" formában, vagyis a magánhangzó nyújtását mássalhangzós 
nyújtás pótolja: megjobbejtom, térejts, megépejtem, megékössejtem, megtérejted stb. Az. 
„az, ez" „z"-je mássalhangzóval kezdődő szavak előtt is megmarad. Intervocalis helyzetben 
az „1" és az „s" képzős névszók „s"-e megnyúlik: vélle, beszélli, — s ugyancsak: tőlle, rólla, 
előlié, alólla, — kegyetlenködésséről, büntetésséről stb. Apalatális alak ilyen szavakban: 
vadtok, vadnak stb. 

E sajátosságok a bártfai átdolgozó nyelvhasználati formáját tükrözik, nem a szerzőkét. 
Erre utal az is, hogy a többi Sztárai mű elég egységes, de ellenkező vonásokat tükröz Sztárai 
nyelvállapotáról. Az Illés és Ácháb 1574. évi debreceni kiadásának is mások a hangtani sajá
tosságai. 

Fráter Gáspár egyetlen kezünkben levő, magyar nyelvű levele is ellenkező hangtani sajá
tosságokat árul el.45 „ ő " helyett „e"-t használ: költözeth (költözött helyett), törökek (törökök 
helyett), matius feldébelys (Mátyus földéből is helyett). „ I " helyett ,,u"-t, „ő" helyett „ü"-t 
használ: kw, kwjwth (kijött), jwjenek, wketh. „A" helyett „o" e szóban: jowawal (javával). 
Ez az „o"-zás két helyen énekében is megmaradt: 65. sorban: nyomorultot, 86. sorban: sohová. 
Levelében az „s" kettőzését is megtaláljuk: tudassara (ti. adom). 

Arra, hogy az ének hangtani sajátosságai eredetileg megegyezhettek a levél hangtani sajá
tosságaival, az átdolgozó — az imént említetteken kívül is, — hagyott néhány áruló jelet. Két 
versszakban a rímek talán arra utalnak, hogy az eredeti kéziratban az „ő"-zés helyett „é"-zés 
volt a jellemző. A nyomtatványban a 113—116 sor rímei: megtérejted, éröttöd, éröttöd, 
éröttöd. A „megtérejted" diftongusos rövidítés — amely éppen vasi-körmendi sajátosság 
is — ,46 az „éretted" rímet vonzza a vers összes többi rímelési szabályai alapján, és nem az 
„éröttöd"-et. — A 129—132 sorok rímei: emiéközöm, szörzöttem, vetem, értöttem. I t t 
szintén a „vetem" „e"-je lehet az eredeti és az átdolgozó „ő"-zött a többi rím suffixumában és 
előtte. Eredeti rímei ezek lehettek: emlékezem, szerzettem, vetem, értettem. 

Egyes szavakban a nyomtatvány is meghagyta az „é"-t és az „e"-t: lén, leszek, béli, béliben 
(belei, beleiben), felvészek, kénvallása. 

Az Antiochusról szóló ének egy ritkán előforduló szót is használ: „zsüle-szék". Az 53. sor
ban: „Magát el-felveté ő zsüle-székiben". A debreceni kiadás az „s" hangzót kötőszónak vélte,, 
de ezzel értelmetlenné tette a szöveget: „Magát el-felveté ő s üle székiben". A bártfai kiadás 
meghagyja egy szónak, „s" + apostrof-fal írja: „s'wle székiben". A szókép ilyen alakulása 
is a bártfai kiadás eredeti volta mellett tanúskodik. Szilády helyesen következtet a „zsüle-
szék" kifejezésre. A „zsöllye, zsellye, sellye-szék" a latin „sella"-ból alakult. 1510-ben „duo 
sedilia wlgo Sellyeszék", 1571-ben „cathedra sellye szék vocata", 1586-ban „egy sellye szék", 
Nádasdynál „zselle szék", Szenczi Molnár Albertnál „séllyeszék", Zrínyinél „sellye szék".47 

A „zsöllye-zsellye" „zsülé"-vé alakulása ugyanaz a jelenség, mint Fráter Gáspár levelében a. 
„jütt, jöjjenek, ükét" hangzóváltozások. 

Az ének dallamának jelzete: „Az Cyrus históriájának nótájára mondatik". A versszöveg 
pontosan a dallamra készült, amelyet Nagyszombatban is ismertek, hiszen négy esztendővel 
előbb Nagybáncsai Mátyás „Iacob Patriarcha Fianac Iosephnec szép Historiaia"-ról írt énekét 
ugyanerre a gregorián ihletésű, vagy ebbe a csoportba tartozó variáns dallamra írta.48 

A római katholikus egyház énekkultúrájának éppen Nagyszombat egyik forrása és köz
pontja. Oláh Miklós érsek minden téren felismerte a protestantizmus hódító erejét, s minden 
ponton megindította az ellentámadást. Felismerte a protestánsok énekeinek hatalmát is. 
Bizonyára ez indíthatta arra, hogy az 1558. február 20-án kiadott iskolareformjában az egy-

41 Vö. MOLNÁR József: A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv kialakulására 1527—1576 
között. Bp. 1963. 

45 L. 19. jzt. 
46 Magyarország vármegyéi. SZIKLAY — BOROVSZKY szerk. Vas m. Dr. CSAPODY István: A nép nyelve. 

3 7 8 - 3 7 9 . 
4 'SZAMOTA—ZOLNAY: Magyar oklevélszótár. Bp. 1906. - SZARVAS Gábor -SIMONYI Zsigmond:. 

Magyar nyelvtörténeti szótár. Bp. 1893. 
48 CSOMASZTÓTH Kálmán: A XVI . század magyar dallamai. Bp. 1958. 6 1 8 - 6 2 1 . 
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házi ének tanítását — a szokástól eltérően — a fogékonyabb reggeli órákra helyeztette át, s 
elrendelte mind a „figuratív", mind a „gregorián" ének oktatását az iskolában.49 

Magának Fráter Gáspárnak is szoros kapcsolata lehetett az iskolával s ez akkor is megmaradt, 
amikor 1561 őszén a jezsuiták vették át a vezetést. Nyilvános disputációkat tartottak az isko
lában, amelyeken a tanulók és a nép egyaránt résztvettek. A disputációk tételeit Bécsben nyom
tatták ki, és a nagyszombati Szent Miklósról elnevezett plébániatemplom ajtajára — ahol a 
disputációkat rendezték — előre kifüggesztették. A tételeket a jezsuiták védték, a protestáns 
tanok képviseletére, az advocatus diaboli szerepére, a nagyszombati domonkos atyákat kérték 
fel.50 Fráter Gáspár név szerint említve nincsen, de bizonyára résztvevője volt a disputációk-
nak, hiszen akkor már csak négy dominikánus lakott a rendházban, s közülük ő volt a legszá
mottevőbb. A protestáns tanításnak ez az ismerete tehette képessé arra, hogy prédikációs 
körútjain bizonyos fokig alkalmazkodjék hallgatóihoz, — ami később Komáromban is történ
hetett. Talán ez is magyarázata éneke protestáns tónusának. 

Fráter Gáspár tevékeny részt vállalhatott Oláh Miklós zsinati munkájában és a szentszéki 
vizsgálatokban is. A domonkos-rendieknek egyébként is feladatuk volt az inquisitio, az eretnek 
tanok és tanítók kinyomozása. Láttuk, hogy már 1557-ben részese volt a sellyei papok és 
tanító erőszakos előállításában. Ebben az esztendőben hozta az országgyűlés azt a vallásügyi 
törvényt — hivatkozva az 1548. évi hasonló, de végre nem hajtott törvényre —, amelynek 
alapján megindulhatott az egyházlátogatás, a vizitáció, felülvizsgálhatták, hogy ki, milyen 
alapon végzi lelkészi teendőit, s az érsek szabad kezet nyert az elfoglalt egyházi javak vissza
vételére. Ettől kezdve váltak rendszeressé a zsinatok, amelyeket később többnyire április 
23-án, Szent Adalbert napján tartottak. Megkezdte munkáját a szentszéki bíróság, az akkor 
kinevezett Illicíni Péter szentszéki ügyész vezetésével. 

Fráter Gáspárnak a zsinatok iránti érdeklődését mutatja, hogy könyvtárának egyetlen 
ránk maradt darabja a zsinatokkal foglalkozik: „Friderici Nauseae Blanci Campioni: Rerum 
conciliarum Libri quinque. Lipsiae 1538." A könyv 1638-ban a szegedi ferencesek könyvtárába 
került, bizonyára sok egyéb dominikánus hagyatékkal együtt. Benne a következő bejegyzés 
található: „Sum fratris Gaspar a Körmönd Ord. Praed. condonatus sibi a fratre Ambrosio de 
Zylagy".51 

A zsinaton való részvételéről is maradt ránk adat. 1562-ben Illicini Péter el akarta marasz
talni János dominikánust, mert idézésre sem jelent meg a zsinaton. Ekkor előállt János domi
nikánus, hogy ő ludányi apátként van jelen. Illicíni nem akarta apát voltát elismerni, mert 
feltűnt neki, hogy János dominikánus részint világi papi, részint szerzetesi ruhát hordott. 
János felmutatta ugyan az apostoli szék iratát, amelyben engedélyt nyert arra, hogy a domon
kosoktól a Benedek-rendbe lépjen át, s elfoglalja a ludányi apátságot. Illicini azonban aposta-
ziával vádolta, mert az irat a felmentést nem tartalmazta. János hiába mutatta fel Oláh érsek 
és Fráter Gáspár vicarius iratát a felmentésről, 1562. április 28-án felszólították annak pótlá
sára. Szerencsére időközben megjelent a zsinaton Fráter Gáspár, a dominikánusok „vicarius 
generálisa", s kijelentette, hogy János mind az irregularitás, mind az apostazia, mind az excom-
munikáció alól megkapta a felmentést. Erre a zsinati bíróság elismerte apátnak, csak azt 
kötötte ki, hogy bencés ruhában járjon.52 

Körmendi Fráter Gáspár tehát 1562 áprilisában a Domonkos-rend magyarországi provin
ciájának vicarius generálisa. A rendfőnök Szilágyi Ambrus provinciális halála után nevezte 
ki őt erre a tisztre.53 Fráter Gáspár tőle kapta a zsinatokról szóló, ránkmaradt könyvét is. 

Oláh Miklós arra is tudta használni Fráter Gáspárt, hogy lelkész nélkül maradt gyülekeze
tekben, többek között Komáromban is prédikáljon. Dobrakutyai Mihály főesperes 1562 tava
szán Komáromban tartott vizitációja alkalmával két lelkészt talált a városban. Tiburciust, a 
németek káplánját, aki állandóan a kaszárnyában tartózkodott. Eretneknek, kevélynek és 
nyakasnak nevezi. Meg is idézte a zsinatra, azonban annak ellenére, hogy megjelent, semmi 
bántódása nem esett. Kiközösítették ugyan, s indoklásul azt is felhozták ellene, hogy 1562-ben, 
nagyböjtben nősült, de Nidermayr Márton, a német csapatok parancsnoka védelmezte, s 
német káplánként vallhatta továbbra is az Ágostai Hitvallást, hiszen az Németországban el
ismerést nyert. 

*9 „Succentor . . . qui pueros tarn in figurative», quam etiam gregoriano cantu doceat." BÉKEFI Rémig: 
Oláh Miklós nagyszombati iskolájának szervezete. Száz 1897. 886. 

s» Dr. MESZLÉNYI Antal : A magyar jezsuiták a XVI. században. Bp. 1931. 6 6 - 6 7 . A forrás: Egy. Kt. 
Kézirattár. Coll. Heveness. Tom. 26. Dobronoki kézirata: . . . „oppugnantibus Patribus Dominicanis, qui tunc 
Tyrnaviae adhuc in Monasterio S. Joannis Baptistáé retidebant . . ." 

" Index librorum Saeculi XV. et X V I . Bibliothecae P. P . Franciscanorum. Bp. 1930. 10. Szegedini. (Az 
adatot RITOÓK. Zsigmondnénak köszönöm.) 

62 SÖRÖS Pongrác: Az elenyészett bencés apátságok. Bp. 1912. A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend 
Története. XI I . b. 185 — 186. Hivatkozása: Orsz. Lt. Act. Eccl. Irreg. fasc. 81. Causae synodales 1562. 

53 FEHÉR Mátyás: i. m. 48. Hivatk: Rendi közp. It. XXVI I . 70. a. 
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A magyarok papja „Lukács presbiter" volt, a naszádosok káplánja. A jegyzőkönyv azt 
írja róla, hogy „igen erőszakos és csökönyös, aki azt mondja, hogy senkinek nem engedelmes
kedik, még Főtisztelendő Uraságodnak sem; ha bármit parancsolna is neki, nem fog a parancs
nak engedelmeskedni". Őt is megidézték kiközösítés terhe alatt az 1562. április 22-i nagyszom
bati zsinatra. Neki azonban patrónusai nem tudtak olyan védelmet biztosítani, mint a német 
parancsnok a maga káplánjának, azért nem ment el a zsinatra. De nem csupán a zsinattól 
maradt távol, hanem a következmények miatti félelmében Komáromból is távozott.54 

Ekkor küldte ki Oláh Miklós Komáromba Fráter Gáspárt. Erről az érsek Ferdinánd király
nak a következőket írja: „Az elmúlt nyáron kétszer is küldtem egy bizonyos Gáspár nevű 
prédikáló rendbeli barátot, mikor még élt Paksy János, hogy ott prédikáljon, s ő hosszú ideig 
volt ott hitszónok, akit maga Paksy is és csaknem az összes katonák és az egész város a leg-
emberségesebben és a legjámborabbul fogadott, bűnbánatot tartottak, katholikus módra 
meggyóntak és megáldoztak, mint jó keresztyének. Nekem is nagy hálájukat fejezték ki, hogy 
a frátert oda küldtem, őt pedig visszatérésekor egy hordó borral honorálták." Fráter Gáspár
nak ez a két rendbeli hosszabb tartózkodása tavasztól szeptemberig tarthatott, mert ekkor 
már Huszár Gál fellépésére elűzték a városból, s Oláh Miklós október 31-én már panasszal for
dul Ferdinánd királyhoz. Levele folytatásában ezt írja: „Most azonban, hogy nevezett Gál 
eretnek és sacramentárius oda érkezett — amint hallom -— ismét félrevezette őket".55 

Oláh Miklós levelének ez a kitétele, s az a kíméletlen hajsza, amely ezután kezdődött Huszár 
Gál ellen, arra utalnak, hogy Fráter Gáspáron és a római katolikus egyházon súlyos sérelmek 
estek.56 Ismerve a XVI. századi disputációk megszokott kimenetelét, ezt könnyen elképzel
hetjük. 

Hűséges szolgálataiért Oláh érsektől újabb adományokat kapott. Nem sokkal a komáromi 
kudarc után, 1563. március 2-án, Váradi Andrással együtt kapja Paak Ferenc javait, aki test
vére, Miklós meggyilkolása miatt hűtlenség bűnébe esett. Ez a juttatás magában foglalta Paak 
Ferenc névéri birtokát, s az érsekség területén levő összes ingatlanait és ingóságait.57 

Pereskednie is kellett a rend javainak jogtalan bitorlói ellen. 1564. február 17-én Hídvégi 
György, Oláh érsek káplánjának, Czirqueniai Czahel Benedeknek gondnoka, részint ura, ré
szint Fráter Gáspár nevében pert indít Vereskő prefectusa ellen, mert mind a káplán, mind a 
nagyszombati Domonkos-rend birtokait és letétbe helyezett bizonyos pénzeit lefoglalta.58 

1565-ben rendtársaival együtt felvette még a kassai tanácstól a feloszlatott dominikánus 
kolostorért járó 28 aranyforintot.59 de a rendtagok megfogyatkozása, a rendház elnéptelene
dése, s a helyesen felismert sürgető egyházi feladatok arra késztették az ereje teljében levő s 
egyházáért fáradhatatlanul küzdő öreget, hogy elvállalja a komáromi prédikátorságot. Szerze
tesként világi lelkészi szolgálatot vállalt. 

Itt kapja, részint hűsége jutalmazásaként, részint jobb megélhetése biztosítására a tapol-
czai bencés apátság javadalmait. E javadalmat 1559. október 14-től Zakalinczky István scopiai 
püspök, Oláh érsek „suffraganeusa" élvezte.60 Halála után e Miskolc melletti apátságba Fráter 
Gáspárt nevezte ki a király. Oláh Miklós érsek 1567. január 10-én írja Miksa királynak Nagy
szombatból, hogy Zakalinczky István elhunyt, s halálával a tapolczai apátság megüresedett. 
Az apátságnak sem rendháza, sem egyháza nincs. Ezért „alázatosan kérem császári Felséger 
det — írja —, kegyeskedjék ezt a tapolczai apátságot az istenfélő prédikátorrendbeli fráte-
Gáspárnak, a már régóta komáromi hitszónoknak (concionator) adományozni, hogy ezekben 
a zavaros időkben abból magát fenntarthassa, de csupán azzal a feltétellel, hogy maga fráter 
Gáspár Isten igéje szolgálatára Komáromban maradjon, mert ha onnét távoznék, a katolikus 
vallás teljesen megszűnne, mint előzőleg, amikor az az eretnek Gál (ti. Huszár Gál) volt ott".61 

— Ez is arra utal, hogy Huszár Gál komáromi működése a római egyház nagy kárára, s nem 
minden zavar nélkül folyt. 

" L. 41. jzt. 
" O l á h Miklós újabb levele Ferdinánd császárhoz 1563. január 17. Haus-, Hof- und Staatsarchivs Wien. 

Hung. Fase. 431. a. fol. 3 2 6 - 3 2 8 . 
" T H U R Y Etele: A révkomáromi ev. ref. egyház múltja. Prot. Egy. és Iskolai Lap. 1889. X X X I I . évf. 

1273. hasáb, azt írja: „Tóth Sámuel emlékezetben hagyta, hogy Gáspár ferencrendű pátert a révkomáromi 
asszonyok, Huszár Gálnak a város piacán tar to t t egy elragadó prédikációja után a plébániából kiűzték s 
azután a városból elkergették". E közlés után annyit jegyez meg: „A becses és értékes jegyzetek Onody Zsig
mond birtokában vannak". Fráter Gáspár ferencrendinek minősítése nyilván az „Ordiríis Praedicatorum" 
félreértésén alapul. Az elbeszélt esetnek és az Onody-féle „becses jegyzeteknek" hosszas levelezés után sem 
bukkantam nyomára, 

" Észt. Prim. Vil. Lt. Acta protocoll. B. Oláh érsek jkv. Fol. 100. 
iS Észt. Prim. Vil. Lt. Jelzet nélkül. Nyasy Demeter szentszéki jkv. Protocoll. Sedis Strig. 1525 —1564. 
59 WICK Béla: Adatok a kassai Domonkosok történetéhez. 18. 
>« Észt. Prím. Vil. Lt. Acta protoc. C. Oláh érsek jkve. 1557—1567. 
t 5Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. Hung. Fase. 94. fol. 4—5. 
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Fráter Gáspár az apátság jövedelmeit bérbe adta. Ennek a bérleti viszonynak áttekintése 
egyféle magyarázatát adhatja annak, hogyan került Fráter Gáspár éneke, Sztárai énekével 
együtt, lutheránus kezeken keresztül lutheránus nyomdába. Még Zakalinczky István bérbe 
adta az apátság jövedelmeit Perényi Gábornak, majd annak halála után özvegyének, Guthi 
Ország Ilonának, hat esztendőre, évi 300 forintért. A bérleti viszonyt Fráter Gáspár is fenn
tartotta. Amikor Guthi Országh Ilona a bérleti szerződés lejárta előtt, 1568 áprilisában meg
halt, testvérének, Borbálának férje, enyingi Török Ferenc szerezte meg a bérletet.62 

Fráter Gáspár bérlői egyúttal Sztárai Mihály patrónusai is voltak, s bizonyára igyekeztek 
velük mindketten jó viszonyt tartani. Énekekkel is kedveskedhettek nekik. Ök pedig levél
táraikban szívesen őrizték a hozzájuk, vagy családjukhoz intézett verseket, énekeket. Példa 
erre a Batthyányak és Esterházyak rendben tartott és épségben maradt levéltára. De nem
csak őrizték, hanem gyakran terjesztésükről is gondoskodtak. Tudjuk, hogy a Perényi család
nak jó kapcsolatai voltak a bártfai nyomdával.63 Lehetséges, hogy a két éneket ők juttatták 
Bártfára. 

Molnár József, Sztárai énekének négy kiadását párhuzamosan vizsgálva, felvetette a 
problémát, hogy „a könyvnyomtatás szűk volta miatt az egyes bibliai tárgyú históriás énekek 
kéziratban is terjedtek. Sőt az egyes kiadások alapjául nem a már nyomtatásban megjelent 
művek szolgáltak, hanem a kéziratos másolatok."64 Sztárai és Fráter Gáspár éneke is kézirat
ban, együtt kerülhetett Bártfára, először az átdolgozó vagy átdolgozok kezébe, azután a 
nyomdába. Amikor 1582-ben az ének megjelenik, Fráter Gáspár már 12 esztendeje halott, s 
talán kilétét is elfeledték. Élete utolsó éveit nem is Nagyszombatban, hanem Komáromban 
töltötte. 

A nagyszombati dominikánusok is egyre jobban megfogyatkoztak. Dobronoki, a jezsuiták 
történetének feljegyzője elbeszéli, hogy a „hely" (locus) egyre jobban elnéptelenedett. A fráte
rek annyira elfogytak, hogy el lehetett mondani róluk Ovidius versét: Az egész háznép két 
személyből állt: ugyanaz engedelmeskedett és ugyanaz parancsolt.65 

Vincentius Justinianus, a Domonkos-rend „Magister Generalis"-a, a megfogyatkozott 
magyar, osztrák és cseh provinciák ügyét rendezni akarta. E provinciák vizitátorává a genuai 
Michael de Astit nevezte ki, akinek terve az volt, hogy a magyar provinciát a cseh provinciá
hoz csatolja. Ehhez szükséges volt a még megmaradt konventek tagjainak a beleegyezése. 
Ennek érdekében keresett érintkezést Nagyszombattal s tárgyalt a még megmaradt fráterek
kel, akik nagy örömmel vették és hálásan köszönték látogatását. 1569. január 11-én „Petitió"-t 
szerkesztettek, s azt átadták a vizitátornak: „Alulírottak, a szerencsétlen magyar provinciá
ban utolsókként megmaradt atyák és barátok a legnagyobb hálával vettük hozzánk érkezését... 
Mert több év óta vagyunk Fráter Kermendi Gáspár tisztelendő atyának, a mi magyar provin
ciánk jelenlegi állítólagos vicartusának igazgatása alatt, akiről sokat mondhatnánk, aki nem 
atyánk és pásztorunk, hanem inkább kiárusítója és elherdálója megmaradt javainknak, sőt 
(azonkívül, hogy a kelyheket, tömjénfüstölőket, s egyéb ezüst szent edényeket, ráadásul több 
papi öltönyt a maga számára lefoglalt és szétosztotta, akiknek akarta), nem fog megállni, míg 
el nem adja egyetlen megmaradt birtokocskánkat vagy falunkat, melyből mindketten élünk, 
— úgyhogy éhen fogunk veszni, amint Tisztelendő Atyaságodnak hitelt érdemlően feltártuk 
és bebizonyítottuk. Mivel pedig ez a helyzet, a legsürgősebben és a legalázatosabban kérjük, 
hogy ebből a rabszolgaságból szabadítson ki bennünket, már csak azért is, mert nevezett 
Fráter Gáspár, állítólagos vicariusunk... bizonyos tapolcai apátságot birtokolva, Komáromban 
plebánoskodik, s lehetséges, hogy a rend ruháját sem viseli, velünk nem törődik, hozzánk nem 
jön, legfeljebb, hogy zavarjon, nyugtalanítson minket, vagy elvegyen tőlünk valamit, amint 
Atyaságodnak tudomására juttattuk."66 A továbbiakban azt kérik, hogy az ausztriai provin
ciához csatolják őket.67 

E forrást tüzetesen meg kell vizsgálnunk, ha Fráter Gáspár jelleméről helyes képet akarunk 
kapni. Ha kritika nélkül elfogadjuk, könnyen juthatunk olyan következtetésre, mint a francia 
Mortier, a Domonkos-rend történetéről írott öt kötetes, hatalmas munkájában: . . . „Ker-

í2 NAUZ jegyzete. Magvar Sión 1863. 604. Hivatkozása: MORTIER O. P. Histoire des Maitres Generaux 
de i 'Ordre des Frére Precheúrs. Paris 1903 — 1914. V. k. 509—510. (Továbbiakban: Mortier. — BORSA Gede
onnak köszönöm, hogy a könyvhöz hozzájuthattam.) — Az idézett szerződések lelőhelye: Orsz. Lt. E. 21. Ben. 
Res. Reg. XVII . k. fol. 82. b . 1570. május 11. - Uo. XVI. k. fol. 229. a. 

6a RMNy 854. 
64 MOLNÁR József: i. m. 139. 
65 Egy. Kt. Kézirattár. Coll. Heveness. Tom. 26. Dobronoki kézirat. 33. 
46 MORTIER: i. m. V. k. 509 — 510. Tapolcza helyett tévesen Zapoczát olvasott. 
67 Fentiekből világos, hogy F E H É R Mátyás: i. m. 32. l.-on félreértette az egyébként világos dokumentu

mot, amikor így kommentálja: ,,az osztrák dominikánusok igyekeztek őt a rendfőnök előtt befeketíteni, mert 
minden igyekezetével akadályozta a magyar kolostorok elcsatolását az osztrák rendtartományokhoz". 
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mendi Gáspár rossz vicarius volt, aki ahelyett, hogy juhainak pásztora lett volna, a maga 
hasznára nyírta őket".. .e8 

Feltűnő, hogy a két elaggott szerzetes, bár egy falu birtokuk maradt, azért siránkozik, 
hogy Fráter Gáspár miatt kell éhen halniok. Láttuk, hogy a rend birtokait a földesurak foglal
ták le, s Fráter Gáspár vicariussága előtt és alatt is sokat fáradozott, pereskedett, hogy azokat 
rendje számára visszaszerezze. Énekében is az egyházat fosztogató urakat feddi. A barátok 
viszont folytonosan panaszkodnak éhezésük és nyomorúságuk miatt. Már 1552-ben, de 1557-
ben is a királyhoz fordultak segítségért, borért, búzáért, pénzért. 

Vádolják azzal is, hogy elveszi fölszerelésüket, de nem mondják, hogy a maga számára. 
A „Petitio" szerint azokat „lefoglalta és szétosztogatta azoknak, akiknek akarta". Fráter 
Gáspár nyilván látta a rend haldoklását. Ugyanakkor a falvakat járva, felmérte a plébániák 
szükségeit, amelyekről az egyházvizitációs jegyzőkönyvek is lépten-nyomon megemlékeznek. 
Ezért a létszámban egyre fogyatkozó rend fölösleges, használaton kívüli és haszon nélküli 
felszereléseit a szolgáló plébánosok között osztogathatta szét. A rend szempontjából ez súlyos 
vétségnek tűnhetett, de az egyháznak akkor legfőbb érdeke volt. 

Felróják neki, hogy Komáromban plébánoskodik, velük nem törődik, hozzájuk nem megy. 
Oláh Miklós érsek állandóan azon fáradozott, hogy a szerzetesek és a káptalan tagjai közül a 
prédikálni tudók menjenek szét a falvakba, s legalább a nagy ünnepeken végezzenek szolgála
tot.69 Fráter Gáspárt is többször küldte a lelkész nélkül maradt Komáromba s máshová is. 
S most öreg korában, de szolgálatra még megfelelő erőben, Nagyszombatban hagyva a két agg 
és tétlen rendtagot, visszatér Komáromba lelkészkedni. Anyagilag nem szorulhatott rá, hiszen 
csak a tapolczai apátság évi 300 forintot jövedelmezett, lutheránus papok átlagjövedelmének 
tízszeresét. 

Michael de Asti vizitator is kellő értékre szállíthatta le a súlyos vádakat. 1569 elején a ma
gyar provinciát az ausztriaihoz csatolták, s ezzel a magyarországi Domonkos provincia hosszú 
időre elvesztette önállóságát. Természetes, hogy ennek következményeképpen Fráter Gáspár 
is mégszűnt vicarius lenni. A Domonkos-rend kötelékében azonban haláláig megmaradt, sőt 
a vicarius címet is használta, ha a megszűnt rend ügyeiben még intézkednie kellett. 1569-ben 
„Dominus Gaspar de Keormendh Ordinis Praedicatorum ex família Sancti Dominici" s mint a 
rend magyarországi vicariusa, tapolczai apát, s Őfelsége komáromi prédikátora köt bérleti 
egyességet Németh János komáromi provisorral.70 

Bámulatos energiával munkálkodik egyháza érdekében. Amikor közelebb állhat már a 
70. évéhez, mint a 60-hoz, maga írja: „szakadatlan munkában vagyok". Komáromban lelkész-
kedik s közben figyelemmel kíséri az egész ország egyházi eseményeit, küzdelmeit. Bizonyság 
erre Melius Péterhez írt levele, melyet érdemes teljes terjedelmében közölni, mert az udvarias 
humanista levélírásnak és stílusnak is egyik mintapéldája: 

„Tisztelendő Melius Péter úrnak, a debreceni egyház igehirdetőjének stb., az Úr Krisztus
ban igen tisztelt kedves testvérnek. 

Nem képmutató módon, de szívemből becsült Tisztelendő Uram stb. Az Úr gazdag kegyel
mét és békességét és imádságait stb. 

Kézikönyvecskédet Ő Császári Felsége legfőbb vajdája, Bácsay Miklós nemes úr által kézhez 
vettem. Elolvastam, főleg, amit a paradicsomról írsz. Bárcsak beszélgethetnék veled erről a 
dologról. A Szentháromságról pedig, védelmedet a keresztyén hit megoltalmazására, nemcsak 

68 MORTIER: i. m. V. k. 509. 
" Észt. Kápt. M. Lt. Capsa eccl. Capsa 12. íasc. 2. nr. 52. Oláh Miklós az esztergomi káptalannak. 1565. 

május 23. 
70 Meg kell jegyeznünk, hogy ezzel az adattal Fehér Mátyás Jenő eléggé el nem ítélhető visszaélést folytat. 

Az 1942-ben megjelent, többször idézett művében ezt írja: 'Körmendi Fráter Gáspár ,,1569-ben a győri káp
talan előtt szerződést köt Némay Jánossal, a komáromi vár parancsnokával, hogy az üresen álló domonkos 
kolostort bérbe adja addig, míg a rendtagok vissza nem térhetnek. — 302. jzt: Győri káptalan hiteleshelyi 
levéltár. Protocollum 1567—1569." — Idézett dokumentum valóban az idézett helyen található. A nevet 
azonban tévesen olvasta, mert nem Némay János parancsnok, hanem Németh János „provisor". Orsz. Lt. E. 
21. Ben. Res. Reg. 1560. 1563. 1564. stb. Ugyanez a F E H É R Mátyás Jenő: Középkori magyar inkvizíció. 
Editorial Transsylvania. Buenos Aires 1956-ban kiadott könyve 114. lapján ugyanerről a dokumentumról a 
következőket írja: „A legutolsó inquisítorról a Kassai Kódex 1518-ból emlékezik meg a következő szavakkal: 
„Körmendi Fráter Gáspár tiltakozik Némay János Komárom várparancsnokánál, hogy a várban levő két öreg 
domonkosrendi szerzetest a várplébániában szállásolta el és a kolostort az istentelen lutherista eretnekeknek 
engedte á t . " Természetesen 1518-ban ilyesmiről szó sem lehetett. — A New Yorkban megjelenő „Magyar 
Történelmi Szemle, Hungarian Historical Rewiew" 1969. I. évf. 1. számában „Viharok a Kassai kódex körül" 
c. cikkében közli e dokumentum fotóját technikai trükkel foszlányossá kikészítve, a következő aláírással: 
„Töredék a Kassai kódexből Körmendi Gáspár és Némay komáromi várkapitány közötti vitás ügyről. Ilyen 
romlott részekből áll a jelzett kódex Hoffman-féle másolata." (117.) E dokumentumnak azonban semmi köze 
egy állítólagos Kassai kódexhez. Kéznél levő és szokásos szerződés-bejegyzés a Győri káptalan hiteleshelyi 
levéltára 1569. évi Protocollumába. 
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dicsérem, de a harmadik égig magasztalom. Munkálkodj derekasan, testvérem, mert egyedül 
az lesz a mi jutalmunk, hogy a keresztyénekért fáradozunk. Rendíthetetlenül élsz és élj szívem
ben. Már harmadik levelemre semmi választ nem kaptam, a legutolsóra, bár érdemtelen va
gyok rá, mégis érdemessé lettem, stb. Élj Krisztusban s éljenek mind a tieid. 

Komáromból 1569 Sz. Ferenc ünnepén, (október 4.) 
Bocsáss meg a tollért és az írásért, 
mert szakadatlan munkában vagyok s 
hozzászoktam a leggyorsabb íráshoz. 
Most mégis légy elnéző stb. 

Fráter Gáspár, Krisztus igehirdetői
nek legkisebbiké, Őfelsége specialis 
komáromi prédikátora. Mindenben a 
Tiéd stb."71 

Az első, amit e levélről meg kell állapítanunk, hogy a nagyszombati városi levéltárból 
került elő, s ötödik levele Fráter Gáspárnak Méliushoz. Az első háromra nem kapott választ, 
a negyedikre valószínűen a válasszal együtt érkezett a kézikönyvecske. Ez az ötödik pedig 
ismét nem jutott el Méliushoz. Mindenképpen gyanús dolog volt Debrecennel levelezni, s 
elképzelhető, hogy a megbízhatatlan kézbesítők nem Méliushoz juttatták el, hanem beszol
gáltatták a káptalannak, vagy a városi tanácsnak. 

Kapcsolatuk érthetővé válik, ha tudjuk, hogy a Frátes Gáspár által letartóztatott Somogyi 
Péter vágsellyei tanító és Melius azonos személyek. Ennek bizonyítása azonban másik tanul
mányom tárgya. Abban a kézikönyvecskében pedig, amelyről Fráter Gáspár, szól, Méliusz 
olyan valaki ellen hadakozik, akit Fráter Gáspár közelről is ismerhetett, mégpedig Sztárai 
Mihály ellen. 

Az „Enchiridiunculum", kézikönyvecske, amelyet Fráter Gáspár Bácsay Miklós naszádos 
vajda útján Méliustól kap, csak „A lélek könyve" lehet.72 Ez az egyetlen olyan kicsiny könyv, 
amelyre Fráter Gáspár leírása ráillik. (A?) B—D E6Ű2 = (38?) fol. — 8°. Valószínűen Török 
Mihály nyomtathatta Debrecenben 1562—1563-ban. 

A könyvecske első része a „Paradicsomról" szól. Sztárai szerint a lelkek a halál és feltá
madás között az üdvösség teljességét bírják, Melius szerint pedig egy közbülső állapotban, a 
paradicsomban várják az üdvösség teljességét. „A paradicsom, Abraham kebele, csak elei és 
része az örök életnek . . . Hát nincsen a telliességgel való bírássába." (XXVI.) — Erről az első 
részről írja Fráter Gáspár, hogy szívesen „kollokválna" róla Meliusszal, vagyis: ebben a kér
désben nem ért vele egyet. Nem azonos a véleménye azzal a Meliusszal, aki tud ugyan egy 
„közbülső állapotról", de a „purgatórium" képzete ellen harcol: „Igaz nem búdosnak purga-
toriomba sem mennek, de azért csak részét veszik az életnek, noha nem kénzódnak". (VI.) 

A könyvecske második részének címe: „A váltság áráról, ANTILITRON". Ez a rész a 
Szentháromság-tan védelme. Ebben teljes az egyetértés. A Szentháromság-tagadókkal szem
ben a római egyház buzgó képviselője és a protestantizmus harcos alakja egységre tudnak 
jutni, s egymástól tanulnak. 

Fráter Gáspár levele segítséget nyújt abban, hogy az egymással szemben állók lelkivilá
gába mélyebben betekinthessünk. Két harcos egyéniségnek olyan humanista magatartása 
ez, mely a hitbeli ellentéteket nem tette félre, de az ellentétek mellett és azokon túl, megtalál 
ták azt aterületet, amelyen egyek lehetnek, egymást megérthetik, egymás munkáját segíthetik. 

Fráter Gáspár haláláig megtartotta rend-tagságát s kapcsolatát Nagyszombattal. Ezért 
írhatja a jezsuiták krónikása, Dobronoki, hogy miután az utolsó két dominikánus fráter is 
meghalt, „akik közül egyiket P. Gasparusnak hívták", a Szent János monastérium a nyulak
szigeti apácákra szállt.73 

Halála ideje pontosan megállapítható.74 Amikor Miksa király megtudta, hogy a Miskolc 
melletti tapolcai apátságot, illetve annak tizedeit magános, mégpedig enyingi Török Ferenc 

71 OAT MG Missiles, Kart . 7. 
» RMNy 184. 
' a Egy. Kt. Kézirattár. Coll. Heveness. Tom. 26. Dobronoki kézirat. 39. A kézirat, dominikánusokról szólva 

először frátert fr, a nevet mégis P. Gasparusnak írja, jezsuita szokás szerint fráter helyett páter. 
74 A Pannonhalmi Szent Benedek Rend Története. X/I . k. A tihanyi apátság története. í r ta ERDÉLYI 

László dr. Bp. 1908. Fráter Gáspár halálát 1579-re helyezi. 726 — 727. 191. oki. Következtetését arra alapítja, 
hogy Rudolf király 1579. december 15-én kelt oklevelében a tihanyi apátság címét udvari káplánjának, Flecha 
Máténak adományozta, s az oklevél Fráter Gáspárt halottként említi. Abban téved, hogy az apátság betöltése 
nem volt folyamatos. Fráter Gáspár előtt és után is betöltetlen volt. 
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bérli, 1569. október 23-án leiratot intézett a magyar kamarához. Ebben megparancsolja hivat
kozva az elmúlt országgyűlés határozatára, amely szerint tizedeket csak a király vehet bérbe —, 
hogy a nem csekély jövedelmű apátságot az ő részére béreljék, megszüntetve Török Ferenc 
bérletét. Idézzék maguk elé az apátot, „aki most Komáromban él" (qui nunc Comaromj degit), 
s a tizedeket a megszokott díjért a király számára béreljék. E rendelet nem tartalmazza ugyan 
Fráter Gáspár nevét, de a későbbi rendelkezések név szerint is említik. A kamarának ez ügy
ben kelt levelére, melynek dátuma 1569. november 7. Miksa király 1570. május 11-én válaszolt 
Prágából, s ebben már név szerint is említi: „Casparum abbatem de Tapolcza". Károly főher
ceg 1570. június 16-án, Bécsből keltezett rendeletében megparancsolja, hogy a magyar kamara 
a minap elhunyt Fráter Gáspár tapolczai apát javait sürgősen írja össze — ha eddig még nem 
történt meg —, s a leltárt küldjék meg neki.75 E rendeletből tudjuk meg tehát, hogy Fráter 
Gáspár, az utolsó nagyszombati dominikánus, 1570. június első napjaiban halt meg. 

Összefoglalásul egy-két szempont, amelyet a tanulmány felvet: — Előttünk áll egy, a 
bibliai históriás énekek családjába tartozó alkotás — a reformáció virágzásának korából —, 
amelynek szerzője a gazdag irodalmi hagyományú Domonkos-rend tagja. 

Ez a tény egy kis fényt vet a bevezetésben felvetett problémára: kikből állt és mekkora volt 
a XVI. század alkotó rétege? Tanulmányom abba az irányba mutat, hogy a szokottnál széle
sebb réteggel kell számolnunk. A római katolikus egyház XVI. századi irodalmának körét 
tágítanunk kell. Nem hiszem, hogy helyes lenne az a szemlélet, amely csupán egy ébredő és 
hódító reformációi irodalomról, s nagy hagyományok után hosszabb időre álomba merült 
római katolikus irodalomról vázolna képet. Kétségtelen, hogy az előretörő és forradalmi erők
től átjárt reformációval szemben a római egyház védekező és visszavonuló helyzetbe került. 
Ebből az is következik, hogy a reformáció irodalma termékenyebb volt. De a harcos reformá
cióval szemben harcos és humanista élesztővel átitatott római katolikusok is álltak, — az 
irodalomban is. 

E problémánál egy döntő tényezőt kell figyelembe vennünk: a nyomda hiányát a római 
katolikus egyházban. A reformáció hallatlan erővel és áldozattal vetette harcba a nyomtatás 
művészetét. A nyomda a művészetek tárházából átkerült a fegyvertárba. S ez óriási tett volt 
és mérhetetlen előnyt jelentett. Ha a reformátorok nem nyomtattak volna, édeskeveset tud
nánk még a legnagyobbakról is. Ugyanakkor a római katolikus irodalom még jó ideig kéziratos 
maradt. A kézirat nehezebben terjedt, kisebb körben hatott és könnyebben megsemmisült. 
Fráter Gáspár is gyakorlott költő volt. Nyilván nem két éneket szerzett. De az idők viharában 
megmaradt kettő közül is az egyiket, — de csak azt, amelyik a protestáns igényeknek is meg
felelt, protestáns nyomda tartotta meg számunkra. 

Bottá István 

Fráter Gáspár Mária-éneke 

Szilády Áron az Antiochusról szóló bibliai história szövegkiadásának jegyzetei között meg
említette, hogy Kájoni János nyomtatott énekeskönyvében és a Kuun-kódexben a Gyönyörködjél 
Szűz Mária kezdetű éneket is a versfők tanúsága szerint egy Gáspár fráter írta „nem elébb a 
XVII. századnál". Ez a Gáspár fráter Szilády szerint szerzetes volt, és ezért a protestáns erede
tűnek gondolt bibliai éneknek szerzője nem lehetett.1 Ezzel szemben Bottá István az adatok 
egész sorával mutatta ki, hogy a XVI. századi Fráter Gáspár, a bibliai történet szerzője eredeti 
nevén Körmendi Gáspár, Oláh Miklós ellenreformációs kezdeményezéseinek egyik érdekes 
szereplője, az érsek familiárisa volt, aki özvegységre jutva pap, sőt domonkos rendi szerzetes 
lett.2 Szilády érvelése tehát érvényét veszítette. Újra meg kell vizsgálnunk ezért, hogy a XVII. 
századi forrásokban felbukkanó Mária-ének és a versfőkből ismert Gáspár fráter milyen kap
csolatba hozható az Antiochus-história szerzőjével. E kérdés eldöntéséhez közvetlen bizonyí
tékkal nem rendelkezünk, ezért az ének szövegének vizsgálatára, elemzésére vagyunk utalva. 

A Mária-éneket három, közel egykorú, ferences eredetű kéziratból, és az ugyancsak ferences 
Kájoni János nyomtatott énekeskönyvéből ismerjük. A kéziratok közül a Gyöngyösi Toldalék 
14 szakaszt, a Petri András-énekeskönyv 17 szakaszt, a Kuun-kódex 14 szakaszt tartalmaz. 

" SÖRÖS Pongrác: i. m. 384. Orsz. Lt. E. 21. Ben. Res. Reg. XVII . k. 99. b. fol. 
1 Régi Magyar Költők Tára VII . Bp. 1912.326. 
2 Ld. BOTTÁ István előző dolgozatát 
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