
RAPCSÁNYI LÁSZLÓ

Az utolsó ellenpápa,~ Félix
- fejezetek az egyháztörténelemból-

A 15. század első felében egymást követő reformzsinatok lényegében ugyan
arra törekedtek: az egyházszakadás megszüntetésére, az egység helyreállítá
sára és a tévtanok, az eretnekmozgalmak leküzdésére. A történeti forrásku
tatás, a mikrohistória és az irodalomban különösen kedvelt panorámaszerű
elbeszélő módszer mindezekről temérdek ismeretet tár az olvasó elé. Az ér
deklődő hamar rájön, hogy minden esemény vagy fordulat a naptári dátum
nál jóval korábban kezdődik. VIII. Amadé szavojai herceg, akit a bázeli zsinat
V. Félix néven emelt az egyházi hierarchia csúcsára, ugyancsak a hosszú
skizma kései hullámának eredménye. Megjelenítéséhez fel kell elevenítenünk
a korábbi évtizedek szellemi mozgalmait és a megerősödő fejedelmi hatal
mak törekvését arra, hogy érdekeik szerint ők dönthessék el, kit ismernek el
pápának, kit emelnek erre a hivatalra.

A mai Egyházi Törvénykönyv, a Codex Iuris Canonici 1404. kánonja is rög
zíti az 5. századtól egyértelműen a római székre vonatkozó, evangéliumi
eredetű tételt: Prima sedes a nemine iudicatur, az Első Szék felett senki sem
ítélkezhet. A kánon kifejezetten a pápa személyére vonatkozik. Ítéletei, hatá
rozatai és személye felett nem lehet ítélkezni. Nem a reformzsinatok kerültek
először összeütközésbe ezzel a tételJeI, de abban az időben formálódott és
vált számos hittudós nézetévé a konciliáris elmélet. A teória az egyház mű

ködésének demokratikus jegyeit hangsúlyozta, és dekrétumba foglalva is ki
mondta, hogy a zsinat a pápa felett áll, mert hatalmát közvetlenül Krisztustól
kapta. A zsinati gondolat aktualitását az szolgáltatta, hogyegyidőben két-há
rom pápa is uralkodott, és a fejedelmek, politikai érdekcsoportok mindegyike
a saját választottját tekintette törvényesnek. A kor embere nehezen igazodott
el, hogy melyik legitim, melyik az ellenpápa. Tükröződött ez a zsinati atyák
indulatoktól sem mentes magatartásában, felszólalásaiban is.

A konciliáris felfogás sikere volt az 1431-ben kezdődött bázeli zsinat, az
egyháztörténelem utolsó ellenpápájának, V. Félixnek a megválasztása. Figyel
met érdemlő alakját és az adott egyházi-politikai körülményeket világosab
ban látjuk, ha bevezetésként követjük egy olyan személyiség sorsát, maga
tartását, akinek életútja átfogta valamennyi reformzsinatot. Nem találkozott
soha a szavojai herceggel, nem volt Bázelben, de jól ismerte a konciliáris
teória híveit, ellenzőit, és kuriális beosztásában hűséges meggyőződéssel

szolgálta a törvényes vagy annak vélt pápákat. A sors különös fordulata,
hogy végül őt emelte Szent Péter trónjára a konstanzi zsinat, és ő hívta össze
a bázeli t is.

Reformok zavarában

Oddo Colonna 1368-ban született, az ősi római Colonna család Paliano ágá
ból származott. Családja a guelf-ghibellin küzdelmek idején csaknem állan
dóan a pápaellenes császári párthoz, a ghibellin irányzathoz tartozott. Teoló-
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giát, kánonjogot tanult a perugiai egyetemen, majd a római kúria szolgálatá
ban kezdte meg a nagy skizma, a nyugati egyházszakadás törvényes és sza
kadár pápáin átívelő karrierjét. VI. Orbán apostoli főjegyzővé nevezte ki,
csakhamar a római egyház legfelsőbb bírósága, a Rota Romana auditora,
bírája és apostoli nuncius, Urbino érseke. VII. Ince 140S-ben bíboros diakónussá
kreálta. Részt vett a Pisában tartott zsinaton, meIy 15. ülésén, 1409. június 5-én
a skizma leküzdése érdekében megfosztotta pápai méltóságától a törvényes XII.
Gergelyt és a szakadár XIII. Benedeket. Az érintettek nem ismerték el sem a
pisai döntést, sem egymást, a zsinati atyák Pedig megüresedettnek nyiIvánítva
a pápai széket tizenegy nap múlva új pápát választottak.

Oddo Colonna bíboros diakónus is a krétai származású, ferences rendi
Pietro Filargo miIánói érsekre szavazott, akit 1409. július 7-én V. Sándor né
ven a pisai dómban megkoronáztak. A választás szabályait mellőző eljárással
immár három pápa volt egyidőben. A hetvenéves V. Sándor ellenpápának
nem jutott ideje a megígért reformdöntésekre, mert a Pisában terjedő pestis
járvány elől a Firenze környéki Pistoiába, majd Bolognába vonult vissza, ahol
szívroham vetett véget tíz hónap és hét napig tartó uralkodásának. A rövid sede
vacante után új pápát választottak, és 1410. május 24-én a bolognai San Petronio
székesegyház előtt emelt színpadon ünnepélyesen megkoronázták XXIII. Já
nost". Csak az ellenpápa neve változott, az "átkozott trializmus" megmaradt.

Az Ischia szigetéről származó Baldassare Cossa bíboros, Bologna népszerű

pápai legátusa családi büszkeségból választotta ezt a keresztnevet. Apja,
Giovanni Cossa megküzdött azért, hogy egy apuliai városka és a Pozzuoli
öböl bejáratánál fekvő sziget megszerzésével a .Procída ura és Troia grófja",
Signore di Procida e conte di Troia címet viselhesse. Bíborosi méltóságra emelt
fia a pisai zsinat meghatározó személyisége volt, az ő javaslatára választották
meg a befolyása alatt álló idős V. Sándort. Baldassare Cossa, a legtehetsége
sebb kalandor az egyháztörténet ellenpápái között, mint megválasztott XXIII.
János, törvényes pápának tekintette önmagát. Ismerte a környezetét, tudta,
hogya magasabb jövedelem iránt sóvárgó főpapok és bíborosok hűségét

miként lehet biztosítani, tehát nagyvonalúan megjutalmazta híveit. üddo Co
lonna megkapta a Liege (Lüttich) melletti apátság kommendátori jogát. Közép
kori értelemben az in commendam, vagyis megőrzésre és kezelésre kapott hivatal
azt jelentette, hogy az abból származó jövedelem kétharmada a kommendátor
nak járt, egyharmada pedig, mint kinevezési illeték, a pápai kúriát illette.

Oddo Colonna megbízható híve volt az ellenpápának, aki szövevényes kér
désekben mindig számíthatott a jó diplomáciai érzékű, művelt bíborosra. ot
bízta meg először az eretneknek ítélt Wyclif-könyvekprágai nyilvános máglyára
vetése ellen tiltakozó Husz János nézeteinek kivizsgálásával. A bíboros áldását
adta Zbynek prágai érsek eljárására és megparancsolta folytatását. XXIII. János
a konstanzi zsinat megnyitására Colonna kíséretében indult.

A pápa 1414. november 5-én a konstanzi dómban megnyitotta a zsinatot,
és elnökölt a november 16-i első általános ülésen. December 24-én megérke-

.. Baldassare Cossa nem tartozik a törvényes pápák sorába, Angelo Giuseppe Roncalli ezért
lett a XXIII. a János pápák sorában.
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zett Zsigmond császár is a feleségével, CiIlei Borbálával. Az éjféli misén az
uralkodó, mint diakónus énekelte az evangéliumot, 1415 januárjában már
tízezernél több vendég nyüzsgött a városban: főpapok, alsóbb rendűek. egye
temek képviselői, lovagok, városi és fejedelmi követek. XXIII. János hamar
hírül vette, ahogyan a zsinati atyák és a több csoportot magukba foglaló
"nemzetek" róla vélekedtek. Ot látták a causa unionis, az egység helyreállítása
egyik akadályának. Négy hónappal a zsinat megnyitása után kétségtelenné
vált, hogy két riválisának lemondása árán sem tarthatja meg szent hivatalát
Elkerülendő nyilvános vereségét meggondolatlanul, kalandos körülmények
között 1415. március 20-21. éjszakáján ut! ainem klainen röslh, egy kis lovon
megszökött Konstanzból, írta helyszíni krónikájában Ulrich von Richental. A
városban maradt, riadtan tanakodó híveit néhány nap múlva utasította, hogy
bíborosai és a kúria tagjai haladéktalanul kövessék. Oddo Colonna és nyolc
társa azonnal urokhoz indult Schaffhausenbe. A Cossa családdal rokonság
ban álló két Brancacci bíboros és Oddo Colonna maradt vele legtovább. Hat
hét múltán, május 4-én tértek vissza Konstanzba.

XXIII. János a szökését követően feloszlatta a zsinatot, és ezzel a döntéssel
csaknem meghiúsította az egyházszakadás rendezésére összegyűlt atyák tár
gyalásait. A helyzet abszurditását az okozta, hogy Zsigmond magyar király,
német-római császár sürgetésére és támogatásával éppen XXIII. János hívta
össze a zsinatot Függetlenül attól, hogy letételére számíthatott, mégiscsak az
ő pápai személye és eljárása igazolta Ifa középkori Nyugat-Európa legnagyobb
kongresszusának" (K.A. Finke) legitirnitását. Zsigmond, aki eddig is elismerésre
méltó diplomáciai játékkal tartott kapcsolatot mind a három pápával, a szökés
miatt előállt új helyzetre is gyors megoldást talált. Lezáratta a városból kivezető

utakat, és az atyákat a tanácskozás folytatására kötelezte.

Kinél van a fóhatalom?

A megoldhatatlannak látszó kérdésre, azsinat jogi illetékességének eldöntéséhez
két jelenlévő hittudós egyházpolitikai teóriája adott magyarázatot. A két jeles
tudós: Pierre d' A,!lly franda bíboros és tanítványa, Jean Charlier a párizsi egye
tem kancellárja. Ok képviselték leghatározottabban a zsinati felsőbbség elvét, a
concilium supra papam felfogást. Gerson klasszikus dokumentumát 1415. április
6-án, az 5. ülésen végül is elfogad ták az atyák, példátlanul heves vita után. A
rniIánói és a pisai érsek szóváltása annyira goromba verekedéssé, egymás fojto
gatásává fajult, hogy sokan kiugráltak a terem ablakaiból. Később a tudós Ger
son is úgy vélte, hogy más körülmények között eretneknek nyilvárútották volna
felfogását, és Konstanzban csak a további skizmatól való félelem, továbbá a jogi
bizonytalanság keltette zűrzavar miatt fogadták el.

A Haec Sancta Synodus szavakkal kezdődő dekrétum kimondta, hogy a
zsinat közvetlenül Krisztustól kapta hatalmát, az egyetemes egyházat képvi
seli, és a reformatio in capite et in membris, az egyház főben és tagokban elvég
zendő megreformálását érintő .mínden kérdésben a zsinatnak mindenki kö
teles engedelmeskedni, legyen bármilyen állása vagy méltósága, mégha ma
ga a római pápa is". A dekrétum elfogadásával a zsinat kihirdette önnön
legitimitását. Figyelmet érdemel, hogy a nagytekintélyű kánonjogász, Fran
cesco Zabarella bíboros megtagadta a szöveg elolvasását, és Pierre D'AillY
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bíboros, a konciliarizmus teóriájának egyik megalkotója távol maradt a dek
rétumot többségben elfogadó ülésről.

Időközben folytatódott a szökésben lévő XXIII. János elleni per előkészíté

se. Colonna bíborost és öt kuriális kollégáját, akik közismerten legközelebb
álltak hozzá, tapintatosan nem kérték fel tanúként a vádpontok bizo
nyítására. Zsigmond uralkodói gesztussal siettette az eljárást. Utasítására
Brandenburgi Frigyes fogságba vetette a főuraknál menedéket kereső pápát,
és 1415. május 29-én az atyák elé állította. A zsinat bűnösnekmondta szimó
nia, az egyházi javak elherdálása, megvetendőmagatartás, valamint szégyen
letes szökése miatt, mely csak fokozta az egyházszakadást. A Liber Pontifi
calis kurta fogalmazása szerint sententialiter de papatu deponitur et privatur, a
pápaságtól hivatalos ítélettel letétetett és megfosztatott. Súlyos vétkeiért vár
fogságba vetették Gottlieben erődjébe. ahonnan aznap szállították Konstanz
ba a vizsgálat alatt álló Husz Jánost. "A sors különös játéka folytán ugyan
ezen a napon egy másik fogoly került helyette az erődbe, bár nem ugyanabba
a toronyba és nem ugyanolyan kínok közt: Baldassare Cossa, aki még mint
XXIII. János pápa börtönöztette be a magisztert", írta A cseh nemzet története
című munkájában Frantisek Palacky.

XXIII. János elítélése és letaszítása ismét egy jogi, illetékességi kérdést ve
tett fel. Ha ezt a konstanzi zsinatot egy szakadár pápa hívta össze, lehet-e
törvényesnek tekinteni az atyák eddigi, hét hónapos tevékenységét? Az egy
háztörténelem egyik legidősebb pápája, a kilencven esztendős XII. Gergely
oldotta meg a problémát. Bár őt 1409-ben a pisai zsinat megfosztotta hivata
lától, mégis ő volt a három között az egyetlen törvényes pápa. A konstanzi
atyák elfogadták azt a megoldást, hogy XII. Gergely formálisan újból össze
hívja a zsinatot, majd önként lemond. A Riminiben menedéket talált XII.
Gergely elküldte teljhatalmú megbízottait Konstanzba, és 1415. július 4-én az
általános ülésen elnöklő Zsigmond császár jelenlétében lejátszódott a zsinat
legitimitását hitelesítő jelenet. Giovanni Dominici bíboros felolvasta a zsinat
új összehívását kihirdető pápai bullát, majd Carlo Malatesta, Rimini ura, a
pápa egyetlen barátja és védelmezője bejelentette XII. Gergely önkéntes le
mondását. A zsinat ünnepélyesen elfogadta, megköszönte az egyház egysége
érdekében tanúsított magatartást, és a volt pápát, most már Angelo Correr
kardinálist kinevezte Porto bíboros püspökévé. valamint a pápa alter ego-ja
ként örökös oldalkövetté (legatus a latere) az anconai őrgrófságba.

Az ülést követő másodnapon, július 6-én lobbant fel a máglya, mely el
hamvasztotta az eretneknek ítélt Husz János prédikátort, majd július lS-én
Zsigmond is elbúcsúzott a zsinattól, hogy az aragóniai érdekkörbe tartozó
Perpignanban személyesen találkozzék XIII. Benedekkel, és rábeszélje a há
rom közül immár egyetlennek maradt ellenpápát a lemondásra.

A konstanzi zsinat 1417. július 26-án eretneknek, szakadámak minősítette

XIII. Benedeket és megfosztotta pápai hivatalától. Ettől fogva felgyorsult az
atyák tevékenysége is. Három hónap múlva, 1417. október 9-én a közzétett
Frequens kezdem reformdekrétum kimondta, hogya szakadások elkerülése
érdekében gyakrabban kell zsinatot összehívni. Legközelebb öt év múlva,
utána hét év elteltével, majd minden tizedik évben. Ezen azt őszön halt meg
kilencvenkét éves korában Angelo Correr bíboros, az önként lemondott XII.
Gergely. "Nem ismertem a világot és a világ sem ismert engem", jegyezte fel
szavait a krónikás.
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A skizma vége?

Hamarosan összeült a konklávé, és két év, öt hónap, hét nap széküresedés
után, 1417. november IB-án Oddo Colonna bíboros személyében megválasz
tották az új, törvényes pápát, aki az V. Márton nevet vette fel. Elődei több
ségének életkorát tekintve fiatalon, negyvenkilenc éves korában került az
egyházi hierarchia élére. Mivel az electus nem volt pap, csak diakónus "aki
az Egyház tornácában teljesített szolgálatot", sietve pappá, majd püspökké
szentelték, és november 21-én a konstanzi dómban megkoronázták. Az Ordo
Romanus szertartásrendje szerint bíborköpenyben, fehér lovon, ünnepélyes
menetben vonult az ágostonrendi kolostori templomhoz. Az officium stratoris
hatalmi szimbólumának tradícióját követve a ló kantárszárát kétoldalt Zsig
mond császár és Frigyes brandenburgi választófejedelem fogta.

Konstanz és a nyugati keresztény világ örvendezett, hogy véget ért a nagy
egyházszakadás, de V. Márton eddigi tapasztalataiból tudta, hogya zsinat
nem teljesítette az egyház reformját, a Haec Sancta dekrétum pedig szigorúan
korlátozta a pápa önálló cselekvését és tekintélyét. A következő év tavaszán,
141B. április 22-én berekesztette a zsinatot, és mivel másban nem volt kom
petenciája, csak azt hagyta jóvá, amit az atyák a hit dolgában határoztak.
Megtartva a Frequens előírását öt év múlva, 1423-ban zsinatot hívott össze
Paviában, melyet a járvány miatt áthelyezett Sienába, majd az itáliai zavar
gások hatására 1424-ben feloszlatott. A zsinati dekrétum szerint hét év múlva
kellett új zsinatot rendezni. Bármennyire is idegenkedett a pápai hatalmat
rendszabályozó előírásoktól, 1424. április lO-én levélben értesítette a bázeli
polgármestert és a városi tanácsot, hogy az új zsinat székhelyéül Bázelt jelölte
ki, és megnyitása előreláthatólag 1431-ben várható.

(folytatjuk)
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