
RAPCSÁNYI LÁSZLÓ

Az utolsó ellenpápa,~ Félix
- fejezetek az egyháztörténelemból

(II. rész)

Az olasz királyi család őse, Fehérkezű Umberto (Biancamano Humbert I. aux
Blanches-Mains, 998-1060), az első szavojai gróf országa a 15. században érte el
legnagyobb kiterjedését és tekintélyét. VIII. Amadé ennek a családnak tizenki
lencedik grófja, első hercege volt, és elődei révén rokoni szálak fűzték Európa
szinte valamennyi uralkodóházához. Politikai öntudatát, gondolkodását és sze
mélyes magatartását általánosságban ez a tradíció határozta meg, de nagyapjá
nak és apjának a sorsa hagyott legmélyebb nyomot az életében. Ebben az
összefüggésben ismerhetjük meg legjobban a középkor alkonyából felderengő

alakját, történelmi szerepét.

A családfa színes ága

Nagyapját, a korán árván maradt VI. Amadét 0334-1383) a rokonai nevelték.
A gyámság végét jelentette, amikor a tizennégy éves ifjú is felvonult a lovagi
torna reprezentatív színhelyén, Chambéryben. A közönség nemcsak bajvívó
ügyességét, hanem feltűnő öltözékét is megcsodálta. Mintha Arthur király mon
dája kelt volna életre, és a Kerekasztal egyik lovagját látták volna. Zölfi színű

volt a felsőruhája, páncélja, köpenye, sisaktolla és lovának díszítése. Igy vált
őbelőle Zöld lovag, és ezzel a díszítő jelzővel került a történelembe.

A sza vojai krónikák hangsúlyozzák, hogy bölcs szigorral őrízte alpesi or
szágának belső rendjét. A pestisjárvány idején Chambéry, ChilIon és Chaté
lard várába záratta a pusztulásra ítélt zsidókat, akiket az európai tömegőrület
az epidémia szándékos okozóinak tartott. Száműzte az engedetlen, önálló
ságra törő nemeseket, felakasztatta a grófi várakat támadó polgárokat. A
zsoldosbandákkal garázdálkodó rokonát, Fülöp grófot vízbe fojtatta. Szabá
lyozta az egyházi bíráskodás hatáskörét, illetékességét csak házassági és
uzsorakölcsön ügyekre korlátozta. Gazdasági érzékét bizonyítja, hogy pénz
ügyi kamarát, számvevőszéketszervezett, a francia királyi családból szárma
zó Bonne de Bourbon hercegnövel kötött házasságot - ezzel egyensúlyba
hozta labilis kapcsolatát nyugati szomszédjával.

1362-ben megalapította a Szavoja-Iovagrendet, mely 1518-tól, mint Annun
ciata-rend a legmagasabb olasz kitüntetés. Feliratának rövidítése FERT, For
titudo Eius Rhodum Tenuit VI. Amadénak (nagyapjának) állít emléket, aki a
szavojai krónikák elbeszélése szerint 1316-ban Rodosznál a török ellen har
colt. Azóta az oszmán-törökök Európában is megvetették lábukat, 1254-ben
elfoglalták Gallipolit, és pár év múltán már Konstantinápoly falai alatt por
tyáztak. Az európai uralkodóktól segítséget kérő loannész Palaiologos bizán-
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ci császár támogatására, aki VI. Amadé első unokatestvére volt, a Zöld gróf
saját költségére önálló "kereszteshadjáratot" szervezett. Gályákat bérelt Ve
lencében, és a kikötőben összegyűlt tömeg fényes ünnepséggel búcsúztatta
1366 nyarán a tengerre szálló hadinépet, íjász csapatokat, zöldbársony öltö
zékű lovagokat. Elfoglalták Gallipolit, majd a bulgáriai Várna városát is, ami
re Ivan Szracimir cár szabadon engedte a korábban foglyul ejtett Ionnész
Palaiologos császárt. A hősök Konstatinápolyban temették el halottaikat. Kö
zeledett az év vége, haza kellett térniök, mert a gályatulajdonosokkal és a
vezérekkel kötött szerződés lejárt.

A történelem bravúros epizódként értékeli e kalandos vállalkozást, de a hazai
krónikák dicső haditettként tartják számon. VI. Amadé politikai és dinasztikus
jelentőségét növelte azzal is, hogy végrendeletében meghagyta Szavoja oszt
hatatlanságát és az elsőszülöttségi jog alapján szabta meg az örökösödés rendjét.
1383-ban halt meg pestisben, a nápolyi királyság ellen vívott hadjárat során.

Fia, egyetlen gyermeke VII. Arnadé (1360-1391) rövid hatalmi idejét a Sza
vojáktól szabadulni törekvő, szövetségbe tömörült svájci kantonok elleni
küzdelem, és a Fehde, az egyházi és világi hűbérurak egymás közti villongá
sai töltötték ki. Az egyik legnagyobb kanton. Valais (Wallis) polgárai elűzték

főurukat, a szavojai családból származó Eduard püspököt. és székhelye Sion
(németül Sitten) kivételével felgyújtották a kastélyait. VII. Amadé hadjáratot
vezetett ellenük, Bern és Fribourg (Freiburg) kanton támogatásával leverte a
lázadókat. Mégis a polgárok győztek, mert az elűzött Eduárd lemondott bir
tokairól, az új püspököt sem fogadták el, majd VII. Kelemen avignoni pápa
engedélyezte, hogy Alsó-Valais maga válassza meg egyházi urát.

A népszerű ellenpápa, kit Genfi Róbert néven svájci franciának említ a
történelem, Szavoja területéről származott. Apja Genf grófja, anyja Marie de
Boulogne, a francia király unokahúga volt. Ekkor, az egyházszakadás első

évtizedeiben Szavoja az ellenpápát ismerte el és az avignoni ooediencia, "en
gedelmesség" egyházi joghatóság alá tartozott.

VII. Arnadé harci játékban, lovagi küzdelernben apját követte, csak az öl
tözékét és a dekoráció színét változtatta meg. A krónikákban ő a Vörös gróf,
akinek legnagyobb politikai sikere, hogy örökösödés és diplomáciai tárgya
lások révén megszerezte a Szavoja-ház számára Nizzát. "A fehér keresztes
zászló a Földközi-tenger partján lobogott", írta a családi história.

1373-ban vette feleségül Bonne de Berry hercegnőt, házasságukból egy fiú
és két leány született, A legkisebbet már nem láthatta. A korabeli iratok sze
rint vadászaton, a gyeplőt elengedve űzőbe vett egy vadkant, leesett a lová
ról, súlyosan megsebesült, és 1391. november l-jén meghalt. A rokonság meg
a főurak hihetetlennek tartották, hogy a fegyverforgatásban, lovasjátékban
edzett harmincegy éves lovag így vesztette el életét. Hosszadalmas vizsgálat
után a Vörös gróf háziorvosa, Pietro di Stupinigi került mérgezés vádjával
ítélet elé, majd felakasztották.

Szavoja elsőhercege

VIII. Amadé gyermekkorát beárnyékolta apja halálának gyanús tragédiája, a
vérrokonokat pedig felháborította, hogya Vörös gróf végrendeletében nem az
anyát, hanem Bonne de Bourbont, a nagyanyát jelölte ki nyolcéves fia gyámjáuJ,
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meg sem említve a család férfitagjait. A főurak beleszólást követeltek agyennek
nevelésébe, és hol az anya, hol a nagyanya táborához csatlakoztak. Valóságos
belháború támadt, melyben a jogi érvelésnek többnyire a kard adott nyomaté
kot. csak 1398-ban tették le a fegyvert, amikor az ijfú elérte a nagykorúságát és
apja örökébe lépett. A tizenöt éves VIII. Arnadé volt az utolsó szavojai uralkodó,
aki még a grófi cimet viselte.

A családi és főúri viszályt a Franciaországgal már korábban egyesített Bur
gundia hercege, Merész Fülöp oldotta meg, ügyelve a szavojai kapcsolatok
hoz fűződő érdekeire. A hatvankét éves élénk nagyasszonyt, aki neki is ro
kona volt, elűzte a Chambéry-udvarból, az özvegy Bonne de Berryt pedig
férjhez adta Gascogne-ba az Armagnaci grófhoz. Megszervezte VIII. Arnadé
házasságát is. Saját leányát, a tizenöt éves Marie Claudine de Bourgogne
hercegnőt 1401-ben feleségül adta a tizennyolc éves grófhoz. VIII. Arnadé
ugyanebben az évben megörökölte a genfi grófságot, a francia királytól pedig
ajándékul kapta a párizsi vicomt címet, az orleansi palotát és még huszonöt
kastélyt. Arnadé és Marie Claudine huszonhét évig tartó, példát mutatóan
szép házasságából kilenc gyermek született.

VIII. Amadé tekintélyét nagyban növelte, hogy Zsigmond magyar király
és német császár bizalommal tekintett a nála tizenöt évvel fiatalabb grófra.
gyakran kérte tanácsát, szolgálatait. A császár, "aki apjától csak a csavaros
eszét örökölte" (W. Goetz), még a konstanzi zsinat megnyitása előtt, 1414
nyarán felhatalmazta Amadét, hogy tárgyaljon XII.Gergely pápával. Az ural
kodó mindig számíthatott rá, ha salvus conductus, oltalomlevél kellett az al
pesi országon átvezetőútra, a többnyire időtrabló.eredménytelen nyugat-eu
rópai tárgyalásokra. VIII. Amadé jogtudós követei, [ohannes de Belliforti és
Lambertus Ordinati is jelen voltak 1415. szeptember 12-én Perpignanban,
amikor Zsigmond találkozott XIII. Benedek ellenpápával és patrónusával,
Ferdinánd aragóniai királlyal. A gróf lojális magatartása dicsőséget hozott a
Szavoja-házra. Zsigmond császár 1416 februárjában VIII. Amadét birodalmi
hercegi rangra emelte.

Az Alpok kapuja

"VIIl. Amadé bölcs és önmérséklő kormányzásának eredménye, hogy szom
szédai a legvirágzóbb és legmegbízhatóbb országnak tekinthetik Szavoját",
jegyezte fel emlékiratában Olivier de la Marche gárdakapitány, a burgundi
herceg főkomornyikja, Hasonló elismeréssel szólnak Amadéről a kortárs kró
nikaírók, emlékezések. Eleven, érzékletes részletezéssei tárgyalják a herceg
külső megjelenését is. A negyvenedik életéve felé járó VIII. Arnadé erat enim
strabo, kancsal volt, közepes termetű, asztmára hajlamos, mint az anyja, be
teges arcú, öreges megjelenésű, de tiszteletet keltő igen eszes férfi, sermo pa
ucas et morosus, kevés beszédű és kedélytelen.

A birodalmi hercegi rangjára emelt (1416) Arnadé idejében az ősi Szavoja
törzs már hat családi ágra bomlott. A dinasztia hagyományos örökösödési
rendje szerint a hatalom és a birtok joga mindig a legközelebbi elsőszülött

vérrokont illette. Amikor 1418-ban törvényes leszármazott hátrahagyása nél
kül meghalt Lodovico, Piemont ura, aki a keresztes háborúk tradíciójaként a
peloponészoszi Achaia és Morea hercegi címét is viselte, VIII. Amadénak
törvényesen ölébe hullott az Alpokon túli terület, Piemont és környéke, a Pó
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legfelső szakaszának mindkét partja. A. harmincöt éves herceg minden előd
jénél hatalmasabbá növelte országát, amelynek fekvése a 15. századi Európa
térképén rendkívül előnyösnekmondható.

Szavoja jellegzetesen alpesi ország volt, politikai-kereskedelmi kulcshely
zetét az Alpok földrajzi-történeti jelentősége határozta meg. Aki a kontinen
sen nyugat-kelet vagy észak-dél irányba tartott, szavojai területen kelt át. A
térség ókortól ismert hat nagy útvonalának magashegyi átkelói közül négy
hágó a szavojai, kettó a szomszédos Dauphiné hercegségen vezetett keresz
tül. Mindkét politikai hatalom szigorúan ellenőrizte, védte a hágók és völ
gyek forgaimát. Az útvonal menti birtokok hűbérurait a francia történeti
földrajz középkorí populáris szóhasználattal "az út kegyes urai" megneve
zéssel említi, Szavoja pedig az Alpok kapuja.

Zárójelben

VIII. Amadé születésí helye Chambéry, a történelmi Szavoja egykori fóvárosa
és a Hautecombe ciszterci apátság, a dinasztia temetkezési helye meg a Lac
Léman (Genfi-tó) déli partján fekvő Thonon, a hercegi udvar központja, va
lamint Amadé életének leghitelesebb, beszédes tanúja, az irodalomban ishí-

. ressé vált Ripaille kastély, vagyis a hercegség nyugati területe, a Szaveja-ház
műltiának szinte minden emlékhelye a 19. század második felétőlFranciaor

szághoz tartozik. 1860. március 12-én 11. Viktor Emanuel szárd király elszánta
magát és aláírta, miniszterelnőke,Camille Cavour pedig ellenjegyezte azt a
szerződést, amely eleget tett III. Napóleon császár már korábban felvetett
kívánságának, és Lombardia ellenértékéül átengedte Szavejét és Nizza gróf-
ságot Franciaországnak. .

Cavour keserves áldozatra beszélte rá uralkodóját, hogy lemondjon a ki
rályi család bölcsőjéről, családi birtokairól, a változatos sorsú Szavojárél, de
a kormányban nem váltott ki ellenkezést, mert a vidék teljesen francia volt.
Fájdalmasabb veszteség a minden tekintetben olasznak számító Nizza felál
dozása. Garibaldit valósággal lesújtotta szülővárosának"szégyenletes eladá
sa", és a kiszivárgott szerződés aláírása előtt két hónappal levelet írt Türr
István ezredesnek információt kérve Nizza sorsáról. .Erdekesnek találom kö
zölni olvasóimmal Victor Emanuel király férfias nyilatkozatát, melyet ez ügy
ben mindjárt kezdetben Garibaldinak kissé követelő módon hozzá intézett
kérdésére feleletül adott", írta emigrációs feljegyzéseiben Kossuth Lajos. Türr
István a levéllel felkereste az ágyban fekvő, gyengélkedő uralkodót, aki pil
lanatnyi hallgatás után indulatosan ezt válaszolta: "Mondja meg neki, hogy
ha én megadom magamat a kénytelenségnek, lemondani őseim és egész fa
jom családi fészkéről. neki is alkalmazkodnia kell azon hely elvesztéséhez,
amelyen ő csakis maga született".

Diplomáciai megállapodás értelmében Nizza és Szavoja hovatartozását
népszavazásnak kellett eldöntenie. Bár Cavour bízott a nizzaiak olasz érzel
meiben, az eredmény mást mutatott. A 30 706 szavazóból 25 933 Franciaor
szág mellett döntött. Közigazgatásilag ma a Provence-Alpes-Cöte-d'Azur ré
gióhoz tartozik, Alpes-Maritimes département székhelye.

Szavoja annyira franciának számított, hogya népszavazás eredménye sem
volt kétséges. A mintegy tíz és félezer négyzetkilométer lakossága, 130839
szavojardból 130 533 mondott igent Franciaország javára. Ma két départe
ment a Rhone-Alpes régióban. Haut-Savoie és Savoie.
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Európa erkélyén

VIII. Amadé nem játszott főszerepet a 15. század első harmadának eseményei
ben, de a fontosabb fordulatoknál közvetve jelen volt. Bár nagy tisztelettel em
legette elődeinek harci tetteit, nem szerette a kardcsörtetést, apja tragédiája miatt
a vadászatot sem, szerencsés módon örökölte a Szavoja ősök politikai érzékét.
Rokoni szálak fúzték a kontinens szinte valamennyi uralkodóházához, a réseau
familial (Max Bruchet), a "családi háló" érdekei megfontolt taktikát, elővigyáza
tosságot követeltek. Meditáló természetét ez a magatartás jellemezte. Tudta,
hogy tárgyalásokkal gyakran többre lehet jutni, mint karddal-lándzsával. Alpesi
országából, "Európa erkélyéról" derűlátás nélkül figyelte az Itáliától Norman
diáig fellángoló küzdelmeket.

Az egy évszázadnál tovább tartó (1337-1452) "százéves háború" idején
~em lehet egymástól függetlenül vizsgálni az angol-francia történelmet.
Osszekuszálták az örökösödési hazárdjátékok, szószegések,a közeli rokonok
véres küzdelmei, és a létbizonytalansággal együttjáró polgár- és parasztláza
dások. Amadé már korábban kétezer lovast küldött a franciák támogatására,
de az angolok széfverték a királyi sereget, elesett Amadé feleségének két
fiatal bátyja, és száz szavojai lovag is Azincourt csata terén maradt. Az utolsó
évtizedekben a háború már nem szerzett dicsőséget, a béke nem nyújtott
nyugalmat. Nemzedékek nőttek fel, akik nem tudták, hogy milyen állapot az
igazi béke. A háború nem dúlt folyamatosan, mert a katonák fegyverben
tartása költéges volt. Szavoja hercege összes jövedelméből nyolc ezer lovast
tartott otthon békében, de háború esetén csak a felére tellett volna határon
túlra. Ilyenre nem került sor, a hercegséget portyázó rablólovagok, fosztoga
tó-sarcoló "nagy kompániák" nem fenyegették, és a kor átka, ji pestis sem
okozott súlyos pusztítást. '

1419. szeptember lD-én meggyilkolták János burgundi herceget, Amadé
feleségének legidősebb, ötvenhat éves bátyját. Amadé nem szerette sógorát,
aki maga is gyilkos volt. 1407-ben Párizsban a Barbette utcában megölette
unokabátyját, Orleans-i Lajos herceget. A hatalomra törő orleans-i és burgun
di párt esztelen küzdelmében a viszálykodók számára szinte közömbössé
vált Franciaország sorsa. A Párizsból elűzött János, akit Jean sans Peur, Fé
lelemnélküli János jelzővel tiszteltek burgundi hívei, a trónörökös nevelője

volt, de csak az angolokkal kötött szövetség árán tarthatta meg .hatalmát. Az
orleans-i párt vezetői, az Armagnacok tizenkét év után is bosszút álltak a
párizsi gyilkosságért. A satnya növésű, tizenhat éves Dauphin, a későbbi VII.
Károly, szemtanúja volt a merényletnek, és Anatole France regényes leírása
szerint "mióta megélte azt a napot a montereau-i hídon, sápadt volt és resz
keteg". Ma sem bizonyos, hogy részese volt-e a gyilkosságnak, vagy nem is
sejtette, hogy kísérői mit terveznek a békéltető szándékú montereau-i talál
koz6n, de az eset után három hónappal levelet írt Amadénak. Arra kérte
"igen szeretett rokonát", hogy találkozzanak Lyonban, "hogy megvizsgálják
a megboldogultért való elégtétel módját és a gyilkosság szerzőinek megbün
tetését". Amadé lemondta a találkozót.

(folytatjuk)
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