
GYÖRGY KALOCSAI PÜSPÖK ÉLETE

Messere Giorgio, Kalocsa püspöke, magyar származású volt. Az esztergomi 

érsek neveltette, aki őt zsenge korban Páduába küldte, hogy ott világi és kánoni 
jogot tanuljon, s mind az egyik, mind a másik tudományágban rendkívüli képe
sítésre tett szert. Páduában ledoktorált és aztán hazatért Magyarországba. Mint

hogy igen eszes ember volt és Páduában gyakorlatot szerzett, minden dologban 

kiváló volt. Mikor a fentemlített képességeknek birtokában Magyarországba haza
tért, az esztergomi érsek házába ment lakni és őeminenciája nagy becsben tar

totta. S mikor a pécsi püspök Rómába ment követségbe, kíséretében volt messere 
Giorgio is, akinek ott nagy tekintélye volt, mivel olyan ember volt, akiben sok 

dicséretes tulajdonság lakozott. Akkor is az érsek házában volt, amikor az a ki
rállyal összekülönbözött, s messere Giorgio, igen óvatos és eszes ember lévén, 
oly módon viselkedett, hogy a király, bár egy kicsit rá is gyanakodott, mégis kény
telen volt belátni, hogy udvarában okosabb embert nem talál, s akarva, nem akarva 

igénybe kellett vennie szolgálatait. Több ízben küldte őt később a király követségbe, 
mind a császárhoz, mind pedig egyéb fejedelmekhez. Elküldte Itáliába is, abban 
az időben, amikor Bartolomeo di Bergamo megkárosította a firenzeieket. Messere 

Giorgio tehát Velencébe ment és a magyar király nevében tárgyalt a velenceiekkel, 

hogy szüntessék be az ellenségeskedéseket Firenze ellen. A  velenceiek azzal véde
keztek, hogy ez nem az ő vállalkozásuk, hanem Bartolomeo di Bergamoé, messer 
Giorgio azonban, aki nagyszerűen tudott olaszul és igen éleseszű férfiú volt, meg

dönthetetlen érvekkel bebizonyította nekik, hogy Bartolomeo nem képes egy ekkora 
vállalkozásra, már csak a költségek miatt sem. Különben is Velence zsoldjában 
áll és nem cselekedett volna urai akarata ellenére, s ha mégis megtette volna, urai 

nem tűrték volna, ők azok, akiknek parancsolniok kell, míg a kapitány engedel

meskedni tartozik, s az minden esetben így cselekedne, ha urai azt akarnák, mivel 

ő nem lenne olyan merész és elbizakodott, hogy az ő akaratuk ellenére ilyen ter
mészetű vállalkozásba fogjon. Annyi indokot hozott fel, hogy azok nem tudták 

tagadni, hogy ők a felelősek ezért az igazságtalan háborúért, s azokat az erőket, 
amelyeket a Kereszténység ellenségei ellen kellene harcba vetniök, keresztények 

ellen fordítják. Hogy ez mennyire lenne igaz és becsületes eljárás, annak megítélé
sét rájuk bízza. S hogy jobban megvilágítsa lelkűket, két megbízottat küldött a 
táborba. Isten és az egész világ előtt sohasem folytattak igazságtalanabb hadi

vállalkozást, mint ezt, mert megszegték a békét és azt a szövetséget, amit Miklós 
pápa kötött volt, azzal, hogy megátkozza azt, aki azt széttöri, s minden ok nélkül 
ők voltak az elsők, akik azt megszegték. S olyan kétségtelen érvekkel bizonyította  

ezt be nekik, hogy azok nem tudtak mit válaszolni. Még azt is hozzáfűzte, amint
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már előbb is megmondatott, hogyha ők annyi buzgalommal indultak volna a harcba 
a török ellen, mint amennyivel a keresztényeket támadták meg, a dolgok nem 
jutottak volna ennyire, mint ahogyan most állanak, ebben a török elleni háború
ban az ő részvétlenségük volt az oka annak, hogy azok vérszemet kaptak, holott 
a velenceieket kötelezte a részvételre első sorban keresztény voltuk, másodszor 

pedig az, hogy Mantuában maguk kötelezték magukat, hogy részt vesznek egy 
török elleni vállalkozásban, s ha ajánlkoztak, akkor meg is kellett volna tenniök. 
Sokat fáradt messere Giorgio, hogy ezt a botrányt elhárítsa, de keveset használt 
igyekezete, mert a velenceieknek a lelke ebben a vállalkozásban hajthatatlan 
volt. Miután látta, hogy Velencében nem hoz gyümölcsöt fáradozása, a táborba 
ment és ott ugyanezt tette. Mikor a táborból elutazott, Firenzébe jött és a Signoria- 
nak beszámolt arról a megbízatásról, amelyet királya bízott volt rá a firenzeiek 

érdekében, elmesélte nekik a velenceiek csökönyösségét, s hogy nem érdemes rá
juk az idejét vesztegetni.

Mikor Firenzéből elutazott, Rómába ment, ahol akkor Pagolo pápa uralkodott, 
s rá akarta venni a Szentatyát, hogy nyújtson segítséget a magyar királynak, 
hogy az fenntarthassa seregeit a török ellen. Minthogy azonban a pápának nem 

állott módjában, hogy ezt megtegye, csak Ígéreteket kapott, de végül is semmi
féle végeredményre nem jutottak. A  király az összes keresztényektől évi százezer 
forintot kért és felajánlotta, hogy akkor állandóan készen áll majd a török ellen 

és a keresztényeknek nem kell kételkedniük benne. Miután hosszabb időn át tar
tózkodott a pápai udvarban ebben az ügyben, s látta, hogy csak Ígéreteket kap { 
anélkül, hogy valami is történne, s mivel igen bölcs ember volt, belátta, hogy csak 
az segíthet, ha a pápa előtt a nyilvános szentszéki ülésen teszi szóvá a dolgot. 
Kérését teljesítették, és egy reggel érveivel jól felfegyverkezve kimutatta, hogy 
a keresztények eddig még sohasem támadtak a törökre olyan erővel, hogy az ne 
bátorította fel a törököt, hogy a keresztények ellen forduljon. Ha ugyanis azokat 

az intézkedéseket tették volna meg, amelyeket tenniök kellett, a török sohasem 
vette volna azt a merészséget magának, amint tette volt. Mindazok a támadások, 
amelyeket a keresztények indítottak a török ellen, elégtelenek voltak, amelyek 
csak felbátorították azt, a helyett hogy elbátorítlanították volna. Magyarország 
királyának, az én uramnak —  folytatta a püspök —  több ízben volt dolga a török
kel, s vagy megverte vagy pedig húszezer s nem több emberrel, megfutamította. 
Hogy pedig Szentatyám megértsd, milyen a török hadsereg, amelyről azt mond
ják, hogy százezer emberrel száll táborba, azt úgy kell érteni, hogy ebből a százezer 

emberből húszezer vagy még kevesebb a használható, míg a többiek csak pajzsot 
hordanak, lőfegyverük nincsen és csupán íjjal és szablyával vannak felfegyverezve. 
Ilymódon valahányszor a magyar királynak húszezer hadirendbe szedett katonája 
lesz, a százezer török, a fentebb említett okoknál fogva, nem tud ellenállni nekik. 
Kim utatta messere Giorgio a pápának és a bíborosi karnak, hogyha a magyar 
király évi százezer aranyat kap, nem szükséges, hogy a velenceiek vagy más ha
talmak hadba vonuljanak, mert elégségesek a magyar erők az ellenállásra. Ebben 
az ügyben hosszabb időn át Rómában tartózkodott és azon is fáradozott, hogy 

az esztergomi érseket erényeiért nevezzék ki bíborossá. Részben megkapta a török
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ellen kért segítséget és megegyezett a pápával és az egész bíborosi karral, hogy az 
esztergomi érseket bíborossá nevezik k i ; s az be is következett volna, ha nem tör
téntek volna azok a dolgok, amelyek megtörténtek.

Miközben messere Giorgio ebben az ügyben Rómában tartózkodott, kapta meg 
a magyar királynak a levelét, hogy menjen Nápolyba és tárgyaljon Ferdinánd 
nápolyi királlyal leányának és a magyar királynak házasságáról. Ott nagy tiszte

lettel vették körül. Nem is tartózkodott hosszú időn át Nápolyban, amikor eszes
ségével és ügyességével sikerült ezt a házasságot nyélbe ütnie. Miután ezt befejezte, 
Firenzébe ment, ahol több mint háromezer aranyért vásárolt könyveket, hogy 
Pécsett, amint az tervezte volt, méltó könyvtárat létesíthessen. Minthogy a király 
őt előbb kancellária méltóságra emelte, minden az ő kezén ment keresztül, s azt 
tette, amire kevés ember lett volna képes. Először is abban a templomban, amelyet 
számára jelöltek ki, gyönyörű kápolnát építtetett, s azt nagy jövedelemmel látta  
el, mert azt akarta, hogy minden reggel négy misét mondjanak ott, s az évben 

bizonyos ünnepeket tartsanak ; s oly módon biztosította annak jövedelmét, hogy 
semmi se hiányozzék. Ugyan e templom mellett nagyon szép könyvtárat alapított, 
amelyben minden szaknak meg voltak a maga k ö n yvei; háromszáz vagy még 
több kötetet gyűjtött itt össze és külön helyiséget rendeztetett be számukra. Ehhez 
a könyvtárhoz jó fizetéssel egy papot rendelt ki, hogy gondot viseljen a könyvekre 
és a könyvtárat kinyissa és becsukja. A zt akarta, hogy a templom el legyen látva  
mindenféle egyházi ruhával, énekes könyvekkel, bibliákkal, zsoltáros könyvekkel 
és passziós könyvekkel, s minden egyéb olyan könyvvel, amely egy templom részére 
nélkülözhetetlen. A zt akarta, hogy a templom egész jövedelmét a templomra for
dítsák, sőt még többet is tett, mert minden jövedelmét, lévén az magánbirtoka, 
arra a könyvtárra fordította.

Sok igen méltó tulajdonság volt benne. Mikor vissza kellett térnie Magyar- 
országba, utazása alatt tízezer dukátot vagy még többet adott ki. Haza írt, hogy 
küldjenek neki pénzt, de az nem jött meg idejében és így pénz-szűkében volt. 
Minthogy nem volt szokása, hogy valakire is szüksége legyen, itt érdeklődött, 
hogy ki lenne hajlandó neki egy jókora pénzösszeget kölcsönözni. Kétszáz dukátért 
kötelezvényeket, zálogot és kezeseket követeltek tőle, s annyira megzavarták, 
hogy igen rossz kedvű volt. Minthogy tudomásomra jutott, hogy van itt egy pap, 

akinek pénze van, elmentem hozzá és megkérdeztem, hogy vájjon nem lenne-e 
hajlandó becsületszóra kétszáz dukátot kölcsönözni a püspöknek, hogy a püspök 
megértse, hogy Firenzében mégis vannak nagylelkű és jóravaló emberek. A  pap 
elővett egy erszényt, beletett kétszáz dukátot és elmentünk messere Giorgio szál
lására, aki nagy felindultságban volt. Amikor odaérkeztünk, azt mondtam n e k i: 
«Nem szeretném, hogy Nagyságod azt higyje, hogy senki sem hitelez neki kétszáz 
dukátot ; ime itt van ez a jóravaló pap, aki Nagyságod becsületszavára kölcsönzi 
ezt az összeget*. Oly nagy örömet szerzett ez neki, hogy elmondani és leírni sem 
lehet. Elküldte a vásárolt könyveket és egyéb dolgait és Velencébe ment. Amikor 
oda megérkezett, már vártak rá az emberei egy hatalmas pénzösszeggel, s 
azonnal az egyik bank útján megküldte a kétszáz dukátot Firenzébe. Nem múlt 
el két hét és már visszafizette a papnak a kölcsönt.
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Amikor visszatért Magyarországba, a király újra pecsétőrévé tette meg, amely 
méltóság közvetlenül a királyé után következik. Minthogy miközben ő kancellár 
volt, megürült a kalocsai püspökség, s a király azonnal írt a pápai udvarba és őt 
neveztette ki erre a méltóságra. Igen nagylelkű volt és sok dicséretes tulajdonság 
volt benne, s erénye ki is állta a próbát azokban a helyzetekben, amelyekbe később 
került. Minthogy az esztergomi érsek neveltette és gondoskodott róla, amikor a 
király azt üldözni kezdte, mindennek ellenére, messere Giorgio nem vesztette el 
a király kegyét, minthogy senki hozzá hasonló nem volt, akit a király felhasznál
hatott volna. Ezért volt kénytelen a király hozzá fordulni és nagy tiszteletben 
tartani. Hozzájárult még mindehhez az a jellemszilárdság, amellyel a hitét meg

vallotta és hozzáférhetetlensége. Még sok jeles dolgot lehetne messer Giorgio-ról 
mondani, de minthogy mindezt nem életrajzok, hanem emlékezések alapján írtam, 
a lehető legrövidebben foglaltam össze életét.

Ford : Pongrdcz A la jo s  VESPASIANO D A  BISTICCI
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