
A főpapok közül többen is szembekerültek Mátyással, keresztülhúzták politikai
ambícióit; például Vitéz János, Janus Pannonius és Váradi Péter. Nem érte viszont
bántódás Bakócz Tamást. Kétségtelen, hogy Mátyáspolitikája hasznáravolt a királyságnak,
kérdés viszont, hogy távolabbra tekintve nem okozott-e kárt az országnak. Az 1490-es
királyválasztásnál ugyanis a főpapok többsége Mátyás fiával, Corvin Jánossal szemben II.
Ulászlót támogatta. Estei Hippolit prímás, Nagylucsei Orbán egri püspök és kincstartó,
Filipec János váradi püspök és kancellár, Bakócz Tamás győri püspök és királyi titkár, ifj.
Vitéz János veszprémi, Szokoli János csanádi, Bátori Miklós váci és Fodor István szerémi
püspökök, valamint Kálmáncsehi Domokos székesfehérvári prépost. Hárman kivonták:
magukat a választásból (Geréb László erdélyi, Gergely barát nyitrai és Szegedi Lukács
boszniai püspökök, bár az első testvéreihez hasonlóan ellenezte Corvin királyságát). A
prelátusok közül Corvin oldalán csupán a börtönéből kiengedett Váradi Péter kalocsai
érsek, Emuszt Zsigmond pécsi püspök és Beriszló Bertalan vránai perjel állt ki. A világi
arisztokráciában magasabb arányt alkottak a Corvin-pártiak. Az egyháZpénze, katonásága
és tekintélye tehát már nem állott Mátyás fia rendelkezésére. Kérdés, hogy Mátyás
egyházpolitikája mennyiben járult ehhez hozzá?
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Vérszínkék

az ismétlés az ember titka
a gólya képtelen lemenni bÚJba

bombák zuhannak a Mennyből a Földnek
szamárfüleik gúnyosan jJörögnek

pénz lapul afűben gazdáért zörögve
friss májusi hó szitál a dögre

már megint szárnya oott a verébnek
maga se tudja már mi a fenének

b6seink csak ölni és meghalni tudnak
szeretni kell aki kővelhajigál

Krisztus merev testéről leperega vér
éljen aki ember aki állat aki él
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