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G Y Ö R G Y B A R Á T . 1 

ABARÁT alakja, tetteinek még oly közelről való megvilágítása mellett 
is, könnyen rejtélyesnek tűnik fel. Azzá teszi tragikus vége, azzá 
a gyűlölet, mellyel kortársai szinte kivétel nélkül elhalmozták s 

azzá nem utolsó sorban azon körülmény, hogy életéről és működéséről sokkal 
több adattal rendelkezünk, semhogy egyéniségét könnyen idealizálni és 
sémákra felvonni lehetne. I t t áll előttünk, a pálosok fehér kámzsájában, 
hosszúkás, felismerhetően dinári koponyájával, mély, beesett szemekkel; az 
egész arc lelki vívódást tükröztet vissza és épenséggel nem rokonszenves, 
nem szeretetreméltó. 

Nemzetiségre nézve elmagyarosodott délszláv, horvát, aki János király 
udvarába kerülvén, az ottani felfogáshoz átidomult, megszerette a magyarokat 
és meggyűlölte a németeket. Gyakran fogadkozott János halála előtt, hogy 
Ferdinándot nem ereszti be az országba, mert ide még nem tette lábát német 
király. Eleinte meglehetősen szerény körre szorult működése s valószínű, hogy 
az udvarbeli első szereplők iránt azon tisztelettel viseltetett, melyet azok 
tudománya és államférfiúi hírneve megkövetelhetett tőle, aki sem Frangepán 
érsek és Brodarics püspök, sem Yerbőczi magas műveltségével, régi politikai 
tapasztalataival nem rendelkezett. Pályáját tisztán János király jóakaratának 
köszönhette, aki az udvar pénzügyeinek kezelését bízta reá. Ezt a feladatot 
szokatlan eréllyel végezte, csakhamar réme lett a konyha és udvartartás szállí-
tóinak, kiktől olcsó pénzen jóminőségű árut követelt, de réme lett azon váro-
soknak is, hol János utazásai közben, félnomád módon megszállván, a közép-
kori descensus jogán ajándékot követelt magának. Ez utazások alkalmával 
Fráter György a király kincstára számára egész gyüjtemény ajándékkelyhet 
és egyéb értékeket szerzett. A sovány királyi jövedelmek gyarapítására keres-
kedést is űzött a még meglevő birtokok terményeivel. Mindez nem tünt volna 
fel, de takarékossága egyszerre országos jelentőségre emelkedik, amikor a 
váradi béke után Moldvába rontó és Erdélyt fenyegető Szolimánt az általa 
összegyüjtött kincsekkel engeszteli meg. Az udvarban tekintélye annyira megnő, 
hogy végre Verbőczivel is megmérkőzhetik : az öreg kancellárt, aki a valóság 
iránt kevés érzékkel birt, — például a váradi béke előtti években állandóan 
azt hitte, hogy a béke megkötéséről szó sem lehet, — Fráter György végre is 
kiszorította János kegyeiből. A barát túlhatalma kifejezésre jutott akkor, 
mikor János halálos ágyáról őt akarta Konstantinápolyba küldeni, hogy a 
csecsemő számára Szolimán jóindulatát megszerezze : Fráter György ekkor 
közelinek látva János halálát, jobbnak vélte, hogy a trónüresedéskor ott legyen 
az udvarban s ezért Verbőczit küldette maga helyett Konstantinápolyba. 

A barát ezzel el is érte, hogy János utolsó óráinak ő volt a tanuja : ezek 
az órák döntöttek az ő egész hátralevő életéről is. A haldokló király reá bízta 
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csecsemő fiát és ő esküvel fogadta, hogy nem fogja azt elhagyni. Ez az eskü az, 
mely későbbi politikai elhatározásait állandóan befolyásolja. Fráter György 
mint államférfiú nem engedelmeskedhetik többé szabadon politikai ösztönének, 
az állam érdeke, melynek gondját vállalja, nem hathat reá többé tisztán és 
hamisítlanul, ellenkezőleg ez az ember, akit a magyar macchiavellizmus legfőbb 
képviselőjének szeretnek tekinteni, magánjogi és erkölcsi megkötöttségben él, 
amelyhez minden áron, még politikai meggyőződésének feláldozásával is hű 
akar maradni. A barát kezdettől fogva szolgája, servitora volt a Zápolyai-
családnak, melynek feje iránt a servitori viszony értelmében hűséggel, hűbéri 
érzéssel viseltetett. De még erősebb köteléket képezett délszláv eredete s ennek 
folytán a vérében meglevő tisztelet és szolgai ragaszkodás a szintén délszláv 
nagyúrhoz, kinek pályáját köszönhette s aki az ő egész kiterjedt rokonságát 
védő szárnyai alá vette. Mindezen érzelmeket megerősítette az eskü, melyet 
a haldokló király kezébe tett le. A barát nem volt nagy theológus, de egyszerű, 
tisztességes papi lélek, aki ezt az esküt egész életén át minden erejével meg-
tartja. Görcsösen ragaszkodik hozzá akkor is, mikor államférfiúi éleslátása 
felismeri az eskü megtartásából következő veszedelmeket s végül is csak nagy 
lelki krízis után válik meg tőle, amely krízisből fel sem épül többé. 

Egyenes, kemény, kérlelhetetlen lélek volt, aki a politikából is lelkiisme-
reti kérdést csinált. Akárkihez hasonlíthatjuk, csak a hajlékony olasz politiku-
sokhoz nem, akik morális mérlegelés nélkül, tisztán hasznossági szempontból 
tudják tetteiket irányozni. János halála után eleinte esküjéhez híven, egyetlen 
politikai indítéka volt: a csecsemő király érdekeinek megvédése; itt a váradi 
béke mutatta neki az utat, melyet járnia kellett. János király fiának az ország 
átadásáért nagy dísz és sok birtok, a régi Zápolyai-komplexum járt a váradi 
feltételek szerint. Ha Ferdinánd megadja neki, amivel tartozik, Fráter György 
rögtön átadta volna neki az országrészt, melynek hatalmát a haldokló király 
megbízásából kezébe vette. De erről szó sem lehetett, hisz a Zápolyai-birtokok 
királyi adományból magyar urak kezén voltak, például a szepesi hercegségben 
Thurzó Elek ült benn, akik természetesen nem voltak hajlandók e birtokokból 
kitakarodni. Ferdinánd, ha akarta, sem teljesíthette volna a csecsemő iránt 
vállalt kötelezettségeit. Fráter György így esküjére hallgatva, nem adhatta át 
Ferdinándnak Budát, de átadta, mert kénytelen volt vele, Szolimánnak. 

Ha van Fráter György életében tragikum, — pedig van — úgy azt itt 
találhatjuk meg. Budavár elvesztésének súlyát egész életén át lelkében hor-
dozta, már a következő évben megmondá Ferdinánd követének, Bornemissza 
Pálnak: «Eddig nem tévedtem cselekedeteimben, csak akkor, amikor a török 
kezébe adtam Budát», hozzátévén lelkiismerete megvigasztalására : «de ennek 
nem én voltam egyedül az oka». Évek mulva is, udvari bolondjával tréfálkozva, 
ez váratlanul rákiált: te áruló ! mire ő elvesztve önuralmát, a jelenlevők előtt 
mentegeti magát, hogy Buda átadásáért nem tehető felelőssé. Ezt a politikai 
bűntudatot hordozta folyton magával és ha mentegeti is magát önmaga előtt, 
hogy a várat Ferdinánd seregével szemben esküjéhez híven, a csecsemő érde-
kében kellett megtartania, megnyugvást ebben a gondolatban nem találhatott. 
Az eskü nemcsak 1541-ben, de azután is folyton útjában állott államférfiúi 
működésének, keresztbe feküdt előtte, hogy megbotoljék és átessék rajta. 

Ettől kezdve minden tényében iparkodik az eskü és az egységes magyar 
államidea összeegyeztetésére. A gyalui egyezményben sikerül neki az özvegy 
és fia számára biztos évjáradékot, évi 12.000 forintot és a szepesvári uradalmat 
biztosítania, az egyezményt Ferdinánd és Izabella ratifikálják, Fráter György, 
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petrovics Péter, Statileo püspök hűségi nyilatkozatot állítanak ki Ferdinánd-
nak, de a végrehajtást Izabella megakadályozza. Itt a második front, melyen 
Fráter Györgynek az ország egységéért harcolnia kell: a saját pártján levők-
nek, elsősorban a királynénak s vele Petrovics Péternek folyton ellenző akarata. 
Az élvvágyó fiatal özvegy, kinek udvara női erkölcs dolgában igen rossz hírben 
állott s aki lengyel urakkal vette magát körül s azokkal élte tánc és mulatságok 
között világát, emberileg is visszataszítónak találta a barát örömtelen, csak a 
kötelességet követelő életfelfogását. A barát kezébe szerezte az ország minden 
gazdagságát, de magára semmit, mindent az országra, katonatartásra, török 
adóra költött, szőrcsuhában járt, bőjtölt és koplalt és elítélte azokat, akik 
másként éltek. De nem kevésbbé bántotta Izabellát, a férjén uralkodó Bona 
Sforza királyasszony leányát, Fráter Györgynek politikai térfoglalása, mellyel 
őt, az özvegy királynét szinte minden állami befolyásától megfosztani iparkodott. 
Kétségtelen, hogy a befolyásolható, kötelességeit élvezeteknek feláldozó Iza-
bella, az ő folytonos idegrohamaival teljességgel képtelen volt még könnyebben 
kormányozható állam vezetésére is, mint aminő volt akkor Erdély, de ezt 
természetesen ő maga legkevésbbé láthatta be. Azt azonban annál keserűbben 
érezte, hogy a barát megerősítteti magát Ferdinánddal kincstartói méltóságá-
ban, zálogba kéri Munkácsot, Nagybányát, haszonélvezetbe adatja magának 
a váci püspökséget, a kolozsmonostori és pécsváradi apátságot, elengedteti a 
megszámolást, azaz korlátlanul és felelőtlenül rendelkezik az országrész jöve-
delmeivel, majd kinevezteti magát Ferdinánd helytartójának és megválasztatja 
Erdélyország főbírájának. Mindez elég volt, hogy a személyes ellenérzéssel 
kapcsolatban Izabellát a barát halálos ellenségévé tegye. A tízéves tárgyalá-
sokban vannak momentumok, mikor a királyné a saját és fia javát is ellenzi, 
csak azért, mert Fráter György mellette van a tervnek. A királynéval tart 
férje rokona, Petrovics Péter, akit egyebek között a hit dolga is mindinkább 
elválaszt a baráttól: a görög-keleti Petrovics ekkor már a hitújításhoz hajol, 
melynek a barát őszinte ellensége. 

Otthon, Erdélyben, Izabellának és híveinek ellenzését könnyen legyőzhette 
Fráter György. Kezében voltak a vajdai, most fejedelmi várak, kezében volt 
a váradi püspökség nagy birtokaival, szavára hallgattak a tiszántúli vármegyék, 
melyeknek nemességét, hozzáadva a saját lovas szolgáit, bármikor bevezet-
hette Erdélybe, az ellenállás letörésére. Ezen belső domináló helyzetében, melyet 
Erdély állami önállóságához szükséges kormányzatnak kiképzésére is felhasz-
nált, kifelé is magára veszi Erdély gondját. A keleti fél sorsát most Fráter 
György egymaga, saját belátása szerint irányítja. És amennyire elsiette a 
dolgot Budavár átadásánál, annyira óvatosan jár el most, mikor Ferdinánd 
követeli tőle a gyalui egyezmény végrehajtását. Szolimán még benn van az 
országban 1543 őszén, mikor Ferdinánd sürgősen felszólítja a barátot, adja át 
neki a keleti részeket. Válaszában benne van egész politikája, melynek egye-
nességéhez szó sem férhet: «Bennem ne kételkedjék Felséged, én a legjobb 
indulatot táplálom szívemben Felséged és a keresztény köztársaság iránt. Míg 
azonban az Isten Felséged ügyeinek jobb sikert nem ad, igyekezni fogok ezentúl 
is, ugyanazon erélyességgel, mint eddig tettem, távoltartani az ellenséget, hogy 
ezen ország Isten irgalmából valahára megmentessék, magam pedig Felséged 
szolgálatában idő és alkalom szerint jobban eljárhassak». Azaz idő és alkalom-
tól függ, mikor szolgál Ferdinándnak Erdély átadásával, idő és alkalom pedig 
csak akkor érkezik el, ha a Habsburgok nemcsak átvenni, de megvédeni is 
képesek lesznek Erdélyt. Amíg ez be nem következik, addig ő nem teszi kockára 
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az országrészeket. Már pedig a gyalui egyezményt követő háborús évek bizo-
nyítják, minő öngyilkos merény volna Ferdinánd kívánságát teljesíteni. 1544-
ben megírja magának V. Károly császárnak: «Miután e keményen sujtott 
országnak, mely évek hosszú során át védfala volt a kereszténységnek, mostani 
szomorú sorsát a keresztény fejedelmek közül senki sem veszi szívére s a dolgok 
itt már annyira mentek, hogy mi akaratunk ellenére is kénytelenek vagyunk 
hódolni a közellenségnek, kit atyáink, a keresztény fejedelmek segítségével, 
hajdan annyiszor legyőztek, azért Jézus Krisztus nevében kérem Felségedet, 
fordítsa valahára már reánk, a balsors által üldözöttekre is szemeit és segítse 
őket a római király, Ferdinánd hatalma alá». Kétségtelen, hogy Fráter György 
bármely pillanatban készen volt az ország átadására, ha a két Habsburgtól 
elegendő haderőt várhatott Szolimán bosszuló hadjáratának visszautasítására. 

Fráter György nem volt a töröknek barátja, hűségnyilatkozatait Ferdi-
nánd felé őszintén, Szolimánnak alakoskodva tette meg. És itt nem maguk a 
tények: hogy török hűbérura előtt szép levelekben bókolt, alapították meg 
kétszínűségének, politikai megbízhatatlanságának hírét, hanem a forma, mely-
ben a hűségnyilatkozatokat megtette. Mikor 1543-ban Szolimán hadjáratának 
nyomása alatt beküldi a portára az adót, egyúttal megizeni a szultánnak, hogy 
Ferdinánd király más országai, így Morva is hajlandó volna adót fizetni, sőt 
ebben az ügyben annyira megy, hogy maga is ír a morva rendeknek és követet 
küld hozzájuk, hogy rábeszélje őket a törökkel ily irányban folytatandó tár-
gyalásokra. Mindezen lépések könnyen árulás színében tünnének fel, ha egy-
idejűleg meg nem írta volna az egész dolgot Ferdinándnak is, hozzátéve, hogy 
őt a török iránt áljóindulat, simulata benevolentia vezeti, a gőgös szultánnal 
ezen a nyelven lehet legkönnyebben beszélni és őt békességben megtartani. 
Az egész levélből felénk mosolyog valami gyermekes öntudat: Fráter György 
azt hitte, hogy a törökkel igazában ő tud bánni, ő az egyetlen, aki ravaszsággal 
a törököt orránál vezetheti. Ezt az önmagában való hitet folyton ismételgeti s a 
legkülönbözőbb alkalmakkor felhasználja, hogy a keresztények között bizalmat 
gerjesszen politikája számára. A pápai követ nem egyedül hitte el róla, hogy 
szavával Konstantinápolyban mindent el tud érni. A közvélemény irreális 
kifejlődésére mi sem jellemzőbb, mint az itt megfigyelhető jelenség : politikusok 
és diplomaták tömege néhány esztendő alatt elhiszi róla, hogy uralkodik a 
szultán szándékain, mikor épen ő volt az, akit Buda elfoglalásakor Szolimán 
főbenjáró dologban oly fölényesen kijátszott. 

A barát bizonyára áltatta önmagát és a világot, elhivén és elhitetvén a 
török felett való hatalmát. Konstantinápolyban csak nagyon is reális enged-
ményekkel tudott ideig-óráig sikert elérni: az adót nemcsak pontosan befizette, 
hanem jól megszervezett erdélyi háztartásából nagy ajándékokkal vesztegette 
meg, kenyerezte le a porta befolyásos basáit. Egy ízben megírja V. Károlynak, 
hogy a legközelebbi török elleni hadjáratra már megnyerte szövetségesnek a 
moldvai oláh vajdát s máshonnan tudjuk meg, hogy ezt sem személyes befolyá-
sával érte el, mint szeretné elhitetni, hanem azzal, hogy Ferdinánd nevében 
ezer jobbágyot igért, minden alap nélkül, a kapzsi vajdának. Nem egyszer úgy 
látszik, mintha csak azért tenne ily alaptalan igéreteket, hogy tekintélyét be 
nem avatottak előtt emelje, amiből azután természetesen következett a dolgok 
kifejlődésénél, hogy az érdekelt felek megcsaltnak érezték magukat és nem 
akartak többé hinni neki. 

De Fráter Györgynek mégis volt valami befolyása egyes török méltó-
ságokra és azt sem alaptalanul hitette el magáról, hogy jobban tud beszélni a 
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törökkel, mint akár a magyarok, akár a németek. Itt délszláv eredete és dél-
szláv összeköttetései jönnek tekintetbe. Tudvalevőleg a török funkcionáriusok 
között, basáktól kezdődőleg le egészen a futárszolgálatokat végző, de gyakran 
igen befolyásos csauszokig sok volt a szerb, vagy horvát eredetű s ezek között 
kétségtelenül olyan is sok, aki Fráter György szűkebb hazájából, a tenger-
melléki, hegyvidéki Horvátországból származott. A barát ezekkel, ősi szláv 
szokás szerint, mint testvéreivel beszélt. Talán sokszor túlozott is, mikor elej-
tett szavakban dicsekedett, hogy ez vagy az a bég az ő «testvére», ami ezen 
délszláv vonatkozásokban természetesen a legritkább esetben jelentett csak 
testvért, egy atyától származást. Ezeket a délszláv kapcsolatokat ott is emle-
geti, ahol talán semmi alapjuk sem volt, például igen valószínű, hogy a begler-
bég, a török sereg basa rangjában levő főparancsnoka meglepődött volna, ha 
hallja, hogy Fráter György az ő barátságával is dicsekszik. De ha Fráter György 
személyesen nem is volt mindig ismeretségben a hozzá küldött, vagy vele szem-
ben álló törökökkel, udvara mindig teli volt délszláv nemes- és jobbágyszol-
gákkal, akiknek szintén megvolt a maguk régi baráti és rokoni köre a törökök 
között. Utolsó esetben pedig, ha a török bég vagy csausz semminemű kapcso-
latban nem állott a délszlávokkal, még ez esetben is jobban és könnyebben 
tudott az ő nyelvén beszélni Fráter György és bármely délszláv szolgája, mint 
a német és olasz kapitányok, vagy magyar urak. Délszláv és török közt a 
százados együttlét hidat vert immár, melyen bátran járhatott György barát 
és szerb-horvát familiárisai, akiket előszeretettel alkalmaz a törökkel való 
érintkezésre. Mikor Lippa feladásánál a török őrség számára szabad elvonulást 
szerez, érintkezését szintén szerb familiárisa, Perussith Gáspár közvetíti. Perus-
sithnak a törökkel éjtszaka, a várfalakon át folytatott bizalmas, délszlávos 
beszélgetésein botránkoznak meg a magyarok és németek és ezekből sűrítik 
össze az árulás végső vádját. 

Mert azt a könnyebbséget, hogy származásánál fogva jobban megértette 
a töröknek tekervényes útjait és azok szándékait könnyebben kijátszotta, 
Fráter György drágán fizette meg azzal, hogy a magyarok s általában a keresz-
tények közt hitelét vesztette. Addig ismételgette, hogy ő az egyetlen, aki a 
törökkel bánni tud, míg végre magát is törökösnek, törökbarátnak tartották. 
Nem is számítva Budavár átadását, amit mindenki az ő számlájára írt, a magyar 
urak egyébként is kezdettől fogva gyanuban tartották, mert az ő kérlelhetetlen 
pogánygyűlöletük nem ismert árnyalatokat abban, ha valaki tudott a török 
nyelvén beszélni. Az akkori politikusok, hadvezérek és nagybirtokosok még 
nem mentek át azon vérkeveredésen, mely a század vége felé kezdődik meg, 
bennük még a faji érzés teljes öntudatlanságban, tehát teljes biztossággal 
hatott és a baráton épen úgy megérezték az idegent, mint akár Zápolyai Jáno-
son, a tót királyon. Emellett társadalmi és műveltségbeli különbségek is voltak, 
melyek a faji, vérbeli eltérést még inkább elmélyítették. Fráter György bár 
egyházi pályáján megszerezte a rendes latinos műveltséget s bár genialitásával 
elsajátította a politika finomságait csakúgy, mint a korabeli jogszolgáltatás 
furfangjait, lényében mégis az alsó néposztályokhoz tartozott s azok közt 
érezte magát otthon. Részben legalább ez is délszláv sajátság volt, Horvát-
országban a régi törzsökös családok sarjai, akiket mindenki «horvát grófoknak» 
titulált, sokkal közelebbi viszonyban voltak és fesztelenebbül érintkeztek 
minden rangú alantasaikkal, mint a magyar közép- vagy nagybirtokosok. Az 
Unna vidéki Horvátországnak kőszálakon meghúzódó kis váraiban összebujtak 
az emberek és az úr nem érezte annyira uraságát, mint tovább észak felé, széles 
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Magyarországon, hol illetlenség, méltóságról és becsületről elfeledkezés lett 
volna, ha például egy nagybirtokos huszáraival egy asztalhoz ül. Amit pedig 
Fráter György szívesen megtett: vendégül látta huszárait, együtt ivott velük 
és végighallgatta, amikor a bortól lelkesülten török dalokat énekeltek, sőt az is 
megesett, hogy fegyverjátékaikban is részt vett. Még tovább ment főpaphoz 
és mágnáshoz nem illő leereszkedésében, mikor Ferdinándtól a jobbágyok 
sorsának radikális javítását követelte, kiemelvén, hogy mi magunk vagyunk 
az okai, ha a török a szabadság igéretével magához csábítja a jobbágyokat, 
köztük főként a rácokat, mert mi magyarok olyan elnyomásban tart juk őket, 
hogy kivéve azt az egyet, hogy feleségüket és gyermekeiket meghagyjuk nekik, 
a kegyetlenség minden fajtáját szabadon gyakoroljuk rajtuk. Az ilyen nézetekből 
nem csinált titkot, bár bizonyos lehetett benne, hogy velük a magyar urak 
között egyedül áll. Politikátlan öntudatlanságára jellemző, hogy e kéréseinek 
támogatására egy ízben Nádasdy Tamást, amúgy is legnagyobb ellenségét 
kérte fel. 

Délszláv eredetének folytonos hangsúlyozása, a nagyúri életformáknak 
elhanyagolása, sőt merev, sértő tagadása készítik elő a magyar urak lelkét az 
árulás gyanújára. A szakadék kezdettől fogva megvolt a magyarok és a barát 
közt, kinek egész pályáján nem akadt egyetlen jó embere sem. Emberismereté-
nek hiánya a magyar urakkal szemben valósággal feltünő. Azt a Nádasdyt, 
ki a barát halála után eskü alatt vallja, hogy «hitem szerint az egész világon 
nem volt még két oly nagy ellenség, mint én és a barát», mégis jóemberének 
tartja és gyanútlanul érintkezik vele, holott Nádasdy a maga részéről csak 
hosszú gondolkodás után határozza el magát, merjen-e a baráttal személyesen 
érintkezésbe lépni. Mikor utolsó útján Castaldóval együtt Alvincban meghál, 
annyira gyanutlan, hogy servitorainak nagy részét előre küldi a másnapi állo-
másra. A ravasz, fortélyos, hajlékony, előrelátó jelzőket Fráter György valóban 
nem érdemelte ki. 

Más összefüggésben látni fogjuk, hogy Erdély állami életének az ő kemény 
energiája, embereket egybeterelő akarata veti meg alapját. Az sincs nála 
tragikum híjján, hogy bár egész életén át a Buda átadásával elkövetett hibát 
akarta jóvátenni és az országot Ferdinánd alatt újra egyesíteni, életművének 
az utókor mégis Erdély önállósítását tekintette, azt, ami az ő ideálját, az egy-
séges magyar államot évszázadokra árnyképpé tette. Hatalmának alapjait a 
tiszántúli részek, Várad és gazdag püspöksége, meg Kassa alkották, itteni 
birtokaiból tartotta nagyszámú familiárisait, kiket döntő pillanatokban fel-
vonultatott az erdélyi fegyveres országgyűlésekre, hogy ott a fegyver nyomásá-
val érvényesítse akaratát. Számításaiban Erdély csak addig szerepelt, míg 
garanciákat nem nyert, hogy az egységes Magyarországot Habsburgi királya 
meg fogja oltalmazni a török ellen. Amint ez bekövetkezik, egy búcsúszó nélkül 
megválik Erdély függetlenségétől. 

Ehhez képest mindegyre megújítja kísérleteit a két Habsburgnál, hogy 
ezek végre komolyan hozzálássanak az ország elfoglalásához. Ilyen leveleiben 
nincs semmi álnokság, inkább megható esedezés, majdnem gyermeki bizalom. 
1548-ban egyenesen a pápát kéri, beszélje rá Ferdinándot és a császárt az akcióra, 
vegye pártfogásába a gyermekkirályt és Izabellát, hogy ezek illő ellátást kap-
janak : Izabella birtokot, a gyermek jó házasságot, Ferdinánd egyik leányának 
kezét, ez esetben tisztességes úton átadnák Erdélyt és Ferdinánd megszálló 
seregét nagy lovascsapatokkal segítenék. A pápa biztatására a tárgyalások 
csakugyan újra megindultak és létrejött Ferdinánd és Izabella biztosai közt 
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1549 szeptemberében a nyirbátori egyezmény, mely elvben kimondta Erdély-
nek és a tiszai részeknek átadását, a részletek, főként Izabella és fia igényeinek 
kielégítése pedig további tárgyalásokra utaltattak. A nyirbátori elveket Iza-
bella, meg a török és az erdélyiek ellenszenvével szemben egyesegyedül Fráter 
György volt képes realizálni, aki Izabellát egyszer ágyúkkal fogta ostrom alá, 
máskor lábaihoz borulva bocsánatát kérte s a változékony asszonyhangulatokat 
híven követve a királynét mindegyre alávetette saját akaratának ; a török előtt 
pedig titokban tartotta a tárgyalásokat, majd mégis kiszivárogván azok, Pet-
rovics Péterre, régi ellenségére tolta azok ódiumát és szolgálatkészséget mutatva 
mindent megtett Szolimán haragja kitörésének minél tovább halasztására. 1551. 
év elején aztán az erdélyi rendekkel nyiltan közölte, hogy a töröktől való meg-
mentésüket egyedül Ferdinándtól várhatják; az év nyarán, 1551 júliusában 
aláiratta Izabellával a végleges szerződést, melyben a királyné, fia nevében, 
egész Magyarországot és Erdélyt átadja Ferdinándnak és testvérének, valamint 
azok örököseinek — Zápolyai jogutódai itt is elismerték a Habsburgok örökösö-
dési jogát, mit a nyugati magyarok folyton vonakodtak elismerni — átadják 
az eddig kezükben volt szentkoronát s ezek fejében a fiatal király Oppeln 
hercegséget kapja évi 25.000 arany jövedelemmel, Izabella pedig azt a 140.000 
aranyforintot, melynek értékében adta neki férje, János, házassági jegyajándék 
fejében a magyar várak egész sorát. Az oppelni hercegség a nagy csomó sziléziai 
hercegségek egyike volt, melyekből a független fejedelmeket Hunyadi Mátyás 
mediatizálta, mikor Sziléziát elfoglalva, a sok kis hercegségből egységes államot 
formált s az egészet egységes központi igazgatásnak vetette alá. 

Ekkor már megérkezett Ferdinánd serege, melyre nagy szükség volt, 
hisz Fráter György az imént is, csak gyors és elhatározott cselekvéssel, Pet-
rovics csapatai szétverésével, Izabellának Gyulafehérvárott ostrom alá fogásá-
val tudta elejét venni, hogy oláhok és törökök három felől is be ne törjenek 
Erdélybe. Az aránylag kicsiny, német és spanyol katonákból álló sereg vezére 
Castaldo, cassanoi őrgróf volt, akit Ferdinánd V. Károlytól vett át szolgálatába. 
Castaldo császárának hadjárataiban, német birodalmi területen is, tisztességes 
alvezér volt, akire most nagy felelősséggel járó vezető állást bíztak s idegen, 
ismeretlen országba, messze földre küldötték. Csapatainak azon ezredei, melyek 
még Magyarországhoz legközelebbről rekrutálódtak, Tirolból származtak s ő az 
akkori Európában szinte példátlan vállalkozásba fogott, amikor nagyobb sereg-
gel ily hosszú távolságokra indult. A hadtápvonal kiépítetlensége miatt, élelem, 
takarmány, zsold már útközben is hiányzott, spanyolok és németek rablásból 
tartották fenn magukat, a felsőmagyarországi városok spanyol nyelvű fenyegető 
cédulákra voltak kénytelenek a seregnek élelmet szállítani. Erdélybe meg-
érkezve Castaldo elszállásolta őket falvakba, részben szász városokba, maga 
pedig az Izabellával folytatott végső tárgyalásokban még részt véve, Fráter 
Györgygyei együtt kikísérte az országból a királyasszonyt, aki egyelőre Kassán 
állapodott meg. 

Kelet és Nyugat ismét egyesült tehát az egyetlen koronás király alatt s 
hogy ez elkövetkezett, annak érdeme, mindenki tudta ezt, egyedül Fráter 
Györgyé volt. A barát befejezettnek látta élete munkáját : királyának, János-
nak fia, rangjához képest ellátva, Magyarország pedig egyesítve és nemcsak 
a kettős királyválasztásnak, de amennyire lehetett, Budavár átadásának bűne 
is jóvátéve. Már a nyirbátori egyezmény után megírta V. Károlynak, hogy 
János Zsigmond ügyét immár elválasztja az országétól, bár eddig koronás 
királya, Ferdinánd mellett őt is urának tartotta, tudván, mivel tartozik aty-
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jának. Feladata most már nem lehetett egyéb, mint a szultán haragját, mely 
kétségkívül lecsapóban volt, elhárítani az országról. Hogy mennyire nem volt 
a barátban egyéni ambició, ez most látszott meg igazán, mikor Ferdinánd 
biztosának: Nádasdy Tamásnak és Castaldónak valósággal rá kell kényszerí-
tenie az erdélyi vajdaságot, ő a vajdaság helyett mindenáron Ferdinándhoz 
akart utazni, hogy utolsó tanácsaival ellássa Erdély és Magyarország érdekében. 
Élete utolsó hónapjaiban folyton ezzel, a koronás királyához teendő utazással 
foglalkozik, talán meg akarta ismételni élete nagy élményét, mikor János király-
nak első, bizalmas tanácsosa volt. Ferdinánd hideg udvariassággal kérte az 
utazás elhalasztását. 

A barát gyanus volt. És csodálatos lett volna, ha nem válik gyanussá. 
A töröknek fenyegetéseire továbbra is beküldi a portára az adót, továbbra is 
érintkezik a szomszédos basákkal, tárgyal a Temesvár körüli várak sorsáról, 
melyeket a porta Erdély alárendeltségének biztosítéka gyanánt követel. Mind-
ezen lépéseiről híven értesíti ugyan Castaldót és Nádasdyt, de az olasz és az 
olaszos műveltségű magyar nem tudják megérteni az egyszerű barát átlátszó 
őszinteségét. A gyanut növeli önmaga ellen, mikor török had jön bosszút venni 
azért, hogy a magyarországi pozicióra annyira fontos Temesvár, Lippa, Becse 
és Becskerek várakba Ferdinánd zsoldosait beeresztette. A török fővezér, 
Szokoli Mohamed ruméliai beglerbég maga is szerb születésű, hitehagyott rác, 
közte és a barát között ide-odajáró csauszok titokzatos szálakat fonnak. A barát, 
régi szokásához híven, még nagyítja az összeköttetéseket és előre élvezi, mint 
fogja ismét visszatérésre bírni hiú igéretekkel a könnyen rászedhető törököket. 
A beglerbég el is hitte neki, hogy nem ő, hanem Petrovics adta át a várakat 
Ferdinándnak, hisz azok valóban Petrovics temesi és karánsebesi bánságához 
tartoztak, de Castaldo és Nádasdy már értetlenül és kényelmetlenül nézték e 
játékot. Castaldo azóta, hogy Magyarország ismeretlen földjére lépett, nem 
érzett lábai alatt biztos talajt, már felvidéki útján is folyvást remegett váratlan 
incidensektől, most pedig úgy érezte, mintha egy sötét, ismeretlen hatalom 
kezében volna, aki életére tör, de aki ellen képtelen védekezni. A józan Nádas-
dyt is elfogja e hangulat, őt is lenyomja az a tudat, hogy az egész politikai 
helyzetet egyetlen ember tartja kezében, az ő legnagyobb, legrégibb ellensége, 
aki nővérének családját, a Majláthokat tönkretette. Ő írja Ferdinándnak : «Már 
valóságos félbolond vagyok s egyáltalában nem ismerem ki magamat. Mi itt 
mindnyájan a barát kezében vagyunk, az ő hatalmától függ életünk és halá-
lunk. Ha még több törököt hoz a nyakunkra, Erdélyben a 6000 vértanu napját 
fogják gyászolhatni». A barát kámzsás alakja a siker idején annyira megnőtt, 
hogy már csak rettegést tud kelteni. Mindenki lidércnyomásként érzi az ő 
személyének súlyát. Ha ott van Castaldo táborában — és mindig ott van, nem 
akarja elhagyni a fővezért, bármennyire vonakodik is ez az együttléttől — a 
német nehéz lovasok nyeregbe ülnek és az egész éjtszakán át menekülésre készül-
nek, annyira félnek a barát fegyveres szittyáitól, akik folyton kiabálnak, érte-
lem és ok nélkül fel s alá lovagolnak, élelemért lázadoznak s a barát egy szavára 
megjuhászodnak : a barát annyira a kezében tartja őket, mondja egy sziléziai 
kapitány, hogy ha fellázadnak, ezt is biztosan urok parancsára teszik. 

Ez idegen páncélos lovasok épúgy tömegpszichozis áldozataivá váltak, 
mint maga vezérük, Castaldo. A maroknyi idegen életét féltette ott a nagy 
idegenségben, ahol egyébként sem szerették őket s ahol ők maguk falvakat és 
városokat égettek és pusztítottak, ha hozzájuthattak. Ebben a hangulatban 
kért és kapott Castaldo Ferdinándtól engedélyt, hogy ha a barát hűtlensége 
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kiderül, úgy járjon el, amint azt az ország és az alattvalók érdeke megkívánja. 
A beglerbég ugyan semmiféle jelét nem adta, mintha Fráter Györggyel egyet-
értésben volna, mert végre is megindult hadaival, a Marosköz több várát, köz-
tük Lippát is elfoglalta és csak a Losonczi Istvántól a spanyol kapitányokkal 
együtt hősiesen védett Temesvár alól takarodott haza. Az sem volt a török 
barátság jelének számítható, hogy a beglerbég távozásával Castaldo, Nádasdy 
és Fráter György egyesített erejükkel mentek Lippa alá és azt erős harc után 
visszafoglalták. A bent szorult Ulemán basának azonban a barát szabad elvo-
nulást szerzett, a haditanács ellenzése dacára : ez is fogás volt, mellyel délszláv 
észjárása szerint a török jóindulatát akarta visszaszerezni és az országot 
további támadásoktól megmenteni. Az új esztergomi érsek és a római egyház 
bíbornoka a győzelem után haza indult Erdélybe, útközben, vajdai várában, 
Alvincen megállapodott Castaldóval és Ferdinándnak legutóbb Lippára érke-
zett főkapitányával, Sforza Pallavicinivel. Castaldo halálfélelme itt tört ki — 
utólag a lippai árulást veté indítóokul, de a valóságban, olasz szokás szerint, 
halálos félelmében, a saját életéért remegve ölette meg ellenségét. Az éjtszaka 
könyvből imádkozó bíbornokot Pallavicini szúrta le olasz és spanyol tisztek 
segédkezésével. Temetetlen holttestét szolgái sírva vették körül, mondogat-
ván : akármit követett is el, nekünk mindig jó urunk volt. 

Kelet és nyugat egyesítése Fráter György műve volt és most ki kellett 
derülnie, hogy Pallavicini tőre a barát testén át az egységes Magyarországot 
is átjárta. Nádasdy nem volt többé Erdélyben, neki ez különben sem volt 
otthona, Castaldo vállára nehezedett az ország megtartása, aki még seregének 
összetartására is képtelen volt és amint tehette, a barát kincseivel kivonult az 
országból. A király új vajdákat nevezett ki, Egernek iménti dicsőségétől öve-
zett Dobó Istvánt és az erdélyi Kendy Ferencet, akik azonban sereg nélkül, 
tekintély és politikai tapasztalatok nélkül nem tudtak a növekvő anarchiának 
gátat vetni. János király és a polgárháború korszaka tért vissza most, 
az ország teljes felbomlásban várta azt, aki kezét ki fogja érte nyujtani. 
És ez volt az elpusztíthatlan vén rác, Petrovics Péter, akinek a krassói, Szö-
rényi, temesi rácok mindenkor rendelkezésére álltak s alig várták, hogy Erdély 
kincses földjére bevonulhassanak. Első pénzkérésükre ugyan Petrovics bölcsen 
azt válaszolta, hogy «nem adok egy pénzt sem, mert ha a török császár Erdélyt 
meg akarja adni a király fiának, enélkül is megadja, ha meg nem akarja meg-
adni, ha egy kastéllyal volna pénzem és mind nektek osztanám, sem lenne azzal 
meg». De a török császár, Szolimán csakugyan meg akarta adni Erdélyt Iza-
belláéknak, hiszen Erdélynek a nyugati féltől függetlensége és elszigetelése a 
konstantinápolyi politika alapelveihez tartozott. Szolimánt ezirányban befolyá-
solta a nála levő francia követ is, továbbá Izabellának folytonos panaszai és 
könyörgései, aki a neki igért kárpótlást Ferdinándtól nem tudta megkapni és 
különben is visszakívánkozott királyságába. Első kísérletével Petrovics, 1553-
ban még Lengyelországba szorult, 1556-ban azonban lugosi rác csapataival 
bevonult Erdélybe, hol Kendy vajda és a felvidéki nagyúr, Balassa Menyhért 
melléje állottak, Dobó István Szamosújvárat védve fogságukba esett, a magu-
kat passzív módon viselő erdélyiek meghódoltak. Bármennyire is megszervezte 
Erdélyt Fráter György, ez az ország, különleges nemzetiségi és társadalmi 
összetételénél fogva csak erős kézben volt használható instrumentum. 1556 
októberében újra bevonult Izabella s fiával együtt birtokba vette régi területét. 

Szekfü Gyula. 
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