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VITÉZ JÁNOS E~ZTERGOMBAN

Az elmúlt évben ünnepelte Székesfehérvár és vele együtt az egész
ország Mátyás király koronázásának ötszáz éves fordulóját. 1464 ...-ben
már hetedik éve várta, ohajtotta, sürgette a király és a nemzet ennek a
nagyjelentőségű szertartásnak a megtörtentét. Végre március 29-én 
nagycsütörtök napján - Szécsi Dénes esztergomi érsek Hunyadi Má
tyás fejére helyezte Szent István koronáját. Hogy ez megtörténhetett.
abban Vitéz Jánosé a legfőbb érdem: az ő diplomáciai ügyességének
volt köszönhető, hogy az uralkodó számára vísszaszerezhették a koronát.

Mátyás király nem is késett Vitéz János érdemeinek velismerésével.
Bonfini elbeszélése ezerint nyomban megkoronázása után, még a ko
ronázási jelvényekkel feldíszítve és a trónon ülve emlékezett meg szol
gálatalról és jutalmul Bihar vármegye örökös főlspánságáit adta néki

. és utódainak a nagyváradi püspökségben. Ha Bonfini leírását nem is
tekintjük minden részletében hitelesnek, az ő tudósítása Iénvégében
megegyezik azzal, amit Mátyás király 1464. június 7-én' kelt öklevelé
ben olvashatunk. A- bevezető sorokben így íra király Vitéz Jánosról:
" ... jól ismerjük míndazt, amit' néhai dicső atyánknak, nekünk és ennek
a mi országunknak tett jó és bal sorsban, őszinte és rendületlen hűség

gel.vállhatatos kitartással, tanáccsal és tettel, itthon és hadiáratokban.
Elhallgatjuk, hányszor volt segítségünkre nekünk ,és orszázunknak bölcs
tanácsával a legsúlyosabb ügyeinkben, háborúban és békében, - hány
szor járt követségben fontos ügyekben, nagy fáradsággal, sok költség
gel' és még nagyobb eredménnyel -, hányszor vett részt személyesen.
vagy csapatával a hit és a haza védelmében indított hadjáratokban -.
mert minden korábbi érdemét. mínden múltbeli szelgálatát feülmúlta
azzal a Iegújabb, [eles -és emlékezetré méltó tettével, hogy az ország
szerit koronáját, amelvet Frigyes római császár 24 éven át mázánál tar
tott. az országunkelákelői közül kirendelt társaival együtt száműzeté

séből hazahozta, hogy az a mi fejünkre helyeztessék, ami már szeren
csésen meg is történt."

IV. Jenő pápa Hunyadi János kérésére nevezte ki Vitéz Jánost 
akkor váradi prépostot - a várnai csatában elesett János váradipüs
pök utódjául. Ebben az új tisztségében csak {!Yarapította érdemeit és az
ország közvéleménye már Szécsi Dénes életében benne látta az ország
leendő prímásat. E várakozásnak megfelelőerr történt, hogy amikor
Széesí Dénes bíboros 1465. február l-én meghalt, Vitéz Jánost nevezte
ki a király esztergomi érsekké.

A hiányosan reánk maradt írásos emlékek nem őrizték meg' a ki
nevezéssei kapcsolatos valamennyi dátumot. de annyit tudunk, hogy a
király még február első felében kérte II. Pál pápától a kinevezés meg
erősítését. Levelében megemlítette, hogy az érseki javadalomhoz tar
tozó várakat, városokat, falvakat és minden egyéb jószágot .már át is
adta Vitéz Jánosnak. Az ő kinevezésével - írta a klirály - olvasmie
tesz a pápa, amí Istennek kedves. a kiralvnak és a nemzetnek feltette
örvendetes és hasznos, és ami sokkal inkább lesz javára az esztergomi
egyháznak, mint magának a kínevezettnek. Február 16-án pedig aranv
pecsétes díplomában, amelyet máig is őriz az esztergomi levéltár, Vitéz
János ",episcopus Ecclesiae Varadíensís et nostulatus Ecclesiae Strigo
niensis" kérésére megerősítette Mátyás az elődei által az esztergomi ér
.sekségnek adott kiváltságoket. A május 6-án kelt levéLben,. amelyet a
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zágrábi püspökség ügyében íet a kdrály a pápának. még "DomiJnus Va
radíensis't-nek nevezte Vitéz Jánost, de májuskö:repén megtörtént már
a megerősítés és nem sokkal utána az ünnepélyes beiktatás is.

Keljetek, ó Muzsá7~, víg dalra, örömriadalra,
Kalliopé szintén zengje vidáman q kart!
Erseki méltóság fő-széke jutalma Vitéznek,
Ebbe hel.yezte őt Róma s urunk, a király!
Messzi z,engjen a hang, át népeken, át ci világon,
S földi vidékünkről szálljon az égig a dál!
Váradot Esztergom, Köröst a Dunánk kiszorítja,
S ő - negyedik helyről - főpapok elseje lett!

(Geréb László fordítása)

Így köszöntötte Janus Pannonius az új érseket. MagáInak Vitémlek
rníkor elfoglalta érseki székét - bizonyára eszébe jutott az a nyolc

év előtti tavasz, amikor Hunyadi Lászlót vérpadra vitték és a Hunyadi...
család többí hívévelegyütt őt is elfogták. AIkkor két hónapon át az ·esz
tergomi vár foglya volt. A diadal jóleső érzésével gondolhatott vissza
azokra a napokra és aligha sej'tet te, hogy a bíbort sohasem éri el, sőt

hat esztendő múlva ismét fogoly lesz ott, most már a saját vállában.

A maga útján járó Mátyás királytól már uralkodásának kezdete
óta egymás után idegenedtek el atyjánakegyko;ri hivei, barátai. Az év
század hetedik tizedének a vége felé Vitéz János is eljutott 'ide, sőt ő

lett az elégedetlenek vezetője. Éppen ő, aki szirrte életét tette ama, !hogy
Hunyadi János fia király legyen. Mátyás úrrá lett ezen a mozgalmon,
de egyelőre nem éreztette bosszúját, A király és az érsek békejobbot
nyújtottak egymásnak (1471. deoember 19), de néhány hónap múlva
mégis elfogatta őt a király. Előbb a visegrádi várban őniztette, majd
(1472. április 1) megengedte, hogy visszatérjen Esztergomba és kormá
nyozza egyházmegyéjét, .de ellenőrzés alá helyezte őt "és korlátozta sza
badságát. Ez a megalázás megtörte Vitéz János életerejét. Felkészült,
hogy elbúosúzzék az élettől. Az április 30-án kelt oklevélében "prorefri
gerio salutis animae nostrae" (lelkünk üdvösségének könnyebbsége oká
ból) káptalanjának ajándékozta az Esztergom közelében fekvő Csévet.
családjának egykori birtokát, amelyet ő váltott vissza a zálogbsrtokostól,
1472. augusztus 9.-.én halt meg. Székesegyházában temették el.

Vitéz János politikai pályafutása tragikus véget ért, művelődéstör
téneti jelentősége azcgrban rníndmáíg töretlen, sőt míndíg jobban fénylő,

amírit a kutatás mind jobban felderíti a magyar humanizmus történe
tét. Már váradi udvaráról mondotta Galeotti, hogy 'az újkor: múzsádnak
lakhelyévé varázsolta azt. Külföldön tanult magyárok és hosszabb-rövi
debil> ideig itt tartózkodó külföldi tudósok, írók alkották Vitéz János
társaságát, Gazdag könyvtárában egymás rnellett sorakoztak a klasszi
kusok, az egyházatyák és akorobeli természettudomány - főként a
csillagászat - kötetei. Levelezésben állott az európai tudományosság
legkiválóbb képviselőivel. Esztergomban mindez folytatódott. Itt még
a váradinál is fényesebb humanista központot fejlesztett ki, amelynek
tudósai, írói között Mátyás király is megfordult, Regiomontanus hosz
szabb időt töltött Vitéz János esztergorm udvaeában iés itteni tartózko
~ása .cl,;,.~ készítette el híres csillagászati tábláit. Érseksége éveiben ala
pította meg Vitéz János Pozsonyban az Academia Istropolitana~nak ne-
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vezett egyetemet. Ezazonban nem csakkentette az esztergomi központ.
[elentőségét, sőt a pozsonyi egyetem tanárai ismételten megjelentek Vi
téz esztergomi udvarában.

Vitéz János korában még szinte kivétel nélkül papok látták el a
kanoelláriai éé diplomáciai szolgálatot. Egészen természetes volt, hogy
az uralkodó leginkább az ilyen minőségben érdemeket szerzett papokat
jutalmazta a főpapi javadalmakkal már csak azért is, hogy ilyen módon
könnyebben láthassák el a reájuk bízott állami feladatokat. Vitéz János
is a királyi kancelláriában kezdte pályáját még Zsigmond király idejé"
ben, és a kanoelláriai szolgálat magasabb állomásain szolgálta Hunyadi
Jánost, mínt kormányzót, és V. László királyt. Az itt szerzett érdemei
vitték előre pályáján. Mint ismeretes ,e kor diplomáciai tevékenységé
nek fő célja a török hatalom előnyomulásának megakadályozása volt,
ami .18. kereszténység ügyének is számított. Ezért fáradozott Vitéz János
a magyar hatalom erősítésén és az európai fejedelmek összefogasán.
Erthető, hogy az akikom körűlmények közőtt az egyházmegyék kor
mányzása többnyire a segédpüspökökre. vagy a vikáriusra maradt. Vi
téz Jánosról azonban tudjuk, hogy szerétett prédíkálni és gondosan ké
szült beszédeire - szorgalrnasan tanulmányozta és jegyzetekkel látta
el a szeritatyák iratait -, folytatta az esztergomi székesegyháznak
Széosí Dénes, által megkezdett restaurálását. Azt is dicsérettel emelhetjük
kiJ hogy egyéníségétől távol volt minden szabadosság és önzés, ezeknek
az "időknek nem ritka hibái. Józan mértéktartására [eldemző, hogy nem·
kavette korának divatját magyar nevének latínosításában. Emberisme
retére jellemző adat: amikor még váradi püspök korában a püspökség
birtokához tartozó Belényes községnek biráskodási jogot adott, elren
delte, hogy a község bírái csak délelőtt ítélkezhetnek. a délután hozott
ítélet (,,:::um víno repleti fuerint", minthogy addágra borral t öltekeztcky
érvénytelen.

Mikor .Barkóczy Ferenc prímás elbontatta az esztergomi várhegyen
a középkori székesegyház romjait, megtalálták Vitéz János sírkövét.
E:lJt máig is őrzi az esztergomi bazilika. Főpapi díszben fekszik ott az
érsek, jobbjában könyvet, baljában pászorbotot tart. "Johannes jacet
hic, pater patriae, optimus ille, cui caput ornabat Stringoniensis apex ..."
(János fekszik itt, a haza atyja, a legjobb azok sorában, aikiknek fejét
diszítette az esztergomi főpapi süveg) - mondja a felirat. E sírkőnél

is szélesebb körben hirdetik azonban emléket a nyomtatásban is meg
jelent levelei és politikai beszédei, valamint az a huszonhat díszes kó
dex - könyvtárának Ihírmondól -, amelyeket Európa nagy könyv
tárai féltett kincsként őriznek. -

Krisztus a huszadik században éppúgy rejtve marad, mint az egyes számú
évben; rejtve a bölcső vásznai között, ·amelyekben kisfiam nyugszik; eirei
tőzik az utcán zárt rendben menetelő árv,agyerekek fátyolos tekintetében; ott
rejtőzik a pékben, a cípészben,a levé lk.ihordóban, akik mind szolgálatomra
állnak; ott rejtőzik közvetlen közelemben, a feleségemben, aki hallgatagon
végzi munkáját; rejtőzik mind a mai napig egy olyan istáló mélyén, ahol nem
állatCJk, hanem emberek laknak; ott rejtőzik a fájdalom gyötrő álarca mögött
éppúgy, mint az <:iröm tiszta nevetése mögött; ott rejtőzik a kenyér szine mö
gött; mindenütt ott rejtőzik, de mindenütt jelen is van. Hogyfölfedezzük, alá
zatosan keresnünk kell őt ...

Gaston Champagne
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