
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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