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Az utolsó ellenpápa, v: Félix
- fejezetek az egyháztörténelemból

(III. rész)

Szavoja kertje

A szavojai hercegi udvar központja a Lac Léman déli parján fekvő Thonon volt,
a mai Thonon les Bains, ásványvizekben gazdag gyógy- és fürdőhely Hant-Sa
voie francia département-ban. A kellemes klímájú, gabona- és gyümölcster
mesztésről, állattartásról híres, termékeny vidéket, a [ardin de la Savoie, Szavoja
kertjének mondott Chablais tartományt, az ősi Caballicus pagus területét a 11.
században II. Konrád császár adományozta FehérkezűUmbertónak, a dinasztia
alapítójának. Thonon és a közeli Ripaille-kastély francia ízléssel berendezett
pompája a nők szépérzékét dicsérte. Amadé nagyanyja, anyja és felesége Európa
egyik legfényesebb arisztokrata udvarává formálta az uralkodó környezetét. A
vendégeskedő, színes ruhájú nemes urak, az elmaradhatatlan vadászatok és
harci játékok, a hölgyek eleganciája, költészet és zene iránti rajongása, a dalno
kok versengése a lovagkor minden jellemzővonását reprezentálta. A vörös, zöld
vagy ezüst színű öltözéket kedvelő Amadé a házigazda mértéket tartó méltósá
gával vett részt a fogadásokon, olykor kártyázott vagy sakkozott, de többnyire
visszavonult és a társalgást átengedte családjának.

Az egyházi intézményeket, főleg a kolostorok alapítását mindig támogató
Szavoja-ház családi patrónusként tisztelte Szent Mauritiust (Móric, Mór) és
a thébai légió mártírjait. Vértanúságuk történetét az 5. században gyűjtötte

össze, foglalta írásba Eucherius, Lyon püspöke. Szent Móric a középkor leg
népszerűbb katonaszentje volt, a lovagkor eszményeit kifejező, köteles
ségtudó, bátor és hűséges harcos mintaképe. Nevének etimológiája szerint a
latin maurus eredetileg Észak-Afrika sötétbőrű lakóit jelentette, később a né
gerekre is alkalmazták, sőt így nevezték a fekete lovat is. Jellegzetes afrikai
vonásokkal ábrázolja Móricot egy 13. századi szobor a magdeburgi székes
egyházban (Dom St. Mauritius und St. Katharina) és Matthias Grünewald
1524-ben készült, hársfára festett képe: Szent Erasmus és Mauritius (Mün
chen, Alte Pinakothek).

Eucherius hagyományában Diokletianus és Maximianus idején a galliai
lázadás leverésére az egyiptomi Thébai városából egy légiót rendeltek Euró
pába. A légió vezére, primicerius Mauritius és mind a 6666 katonája keresztény
volt. A sereg átkelt az Alpokon, letáborozott a Rhöne mellett egy kies helyen,
Agaunum castrumnál. Itt kapták a császár parancsát, hogy mutassanak be
áldozatot a római isteneknek. A katonák megtagadták a pogány szokást. A
legenda elbeszéli Móric tiltakozó üzenetét: "A te katonáid vagyunk, császár,
és az állam védelmére ragadtunk fegyvert. Nincs közöttünk árulás, nincs
bennünk félelem, de Krisztus hitét semmiképpen el nem hagyjuk!" Többszöri
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tizedelés után a császár kiirtatta az egész légiót, hitének vértanúja lett Mau
ritius is.

Amadé gyermekkorától ismerte a legendát, gyakran felkereste a mártírom
ság színhelyét, a Nagy Szent Bernát-hágóhoz vezető út felett emelkedő Saint
Maurice d'Agaune apátságot. A thébai keresztény légió pusztulása inspirálta,
hogy az Ágoston-rendi szerzetesek számára kolostort építsen a Ripaille-kas
tély területén, megszabva: az imaórákon fennhangon olvassák aszöveget,
naponta négy misét mondjanak, és minden hétfőn rekviemet tartsanak az
elhunytak lelkiüdvéért. A hercegi udvar esztendőnkéntmegünnepelte Szent
Móric vértanúságát, "mennyei születésnapját".

Amadé elgondolásait lelkesedéssel támogatta hitvese. La duchesse de Sa
voie személyesen tervezte a kastély parkját. Az uralkodó megbízható segítő

társa volt Humbert (Umberto) gróf, nagyapjának, a Zöld grófnak házasságon
kívül született fia, a "szavojai fattyú". A 11. század óta az uralkodóházak,
nemesi családok körében becsmérlés nélküli szokás volt a bastardus, bátard
megjelölés, elsősorban az öröklés törvényes rendjének igazolására. Humbert
ifjúkorában részt vett az 1396-os szerencsétlen nikápolyi csatában, és a máriás
lobogó alatt harcoló burgundi csapat vezérével együtt török fogságba esett.
Hét esztendőmúltán, magas váltságdíj ellenében hazatért, és attól fogva fél
holddal díszített öltözéket viselt, melyre ráhímeztette: Iddio e giusto, az Isten
igazságos. A hercegi udvar rokonszenves, különc figurája volt, magánvagyo
nából számos kegyes alapítványt támogatott.

Amadé, családja hősi hagyományának szellemében, szentföldi zarándok
útra is készülődött, de az önállóságra törő szavojai hűbérurakkal, egyházi
méltóságokkal folytatott állandó egyezkedései visszatartották. Megbízásából
két híve, a "pajzshordozó" titulust viselő Henri de Colombier és Jean Maré
chal 1418-ban átkelt a tengeren, és átadták a herceg gazdag ajándékait a
jeruzsálemi Szentsír-bazilika szerzeteseinek.

1422 őszén, harminchat éves korában meghalt Marie Claudine de Bour
gogne, Amadé felesége. Huszonegy évig voltak házasok, kilenc gyermekük
ből hármat már eltemettek, maradt három leány és három fiú. Az önfegyel
mét mindig megőrző herceg mély megrendülését csak közvetlen környezete
vette észre.

Amikor Amadé 1418-ban megörökölte és országához csatolta Piemontot,
Szavoja is érdekeltté vált a függetlenségüket védő észak-itáliai városállamok,
fejedelemségek küzdelmeiben. A sok signoria közül Milánó, Velence és Firen
ze egymás kőzőtti békéje vagy háborúja határozta meg Italia settentrionale
nagy részének hatalmi viszonyait. Szavoja a PÓ völgyére figyelt, mely felett
Milánó hercege, a Visconti család legfiatalabb tagja, Filippo Mario uralkodott.
A krónikák valósággal rémregényt írnak ravaszságáról, beteges gyanakvásá
nak áldozatairól, éltes korú feleségének Iefejezéséröl. Kortársai előtt ez ke
vésbé volt elképesztő,mint az utókor olvasói számára. Kétségkívül nagysza
bású politikai terveket szőtt, véget akart vetni az apró olasz fejedelemségek
nek, hogy uralma alatt létrehozza az egységes Olaszországot.
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A császár árnyéka

A zsoldos csapatokkal harcol6 városállamokat egyetlen közös veszély fenyeget
te: Zsigmond császár várhat6 megjelenése Itáliában. Az uralkod6 utazásának
meggátolása vagy a jövetelétől várhat6 előnyök megnyerése érdekében a harco
16 fejedelemségek között a legkülönbözőbb, ideig-óráig tart6 szövetségek szü
lettek. Áldásy Antal történetír6 (1869-1932) kutatásainak köszönhetjük, hogy
részletesen ismerjük a signoriák külpolitikai rögtönzéseit, cseles, szövevényes
tárgyalásait.

Zsigmond 1410 6ta, amikor német-római királlyá választották, arra ké
szült, hogy a császári koronát jogosan és érvényesen a pápa kezéből vegye
át. Az egyházszakadás megszűnéseelőtt erre nem kerülhetett sor. A konstan
zi zsinaton úgy tervezte, hogy elkíséri a törvényes V. Mártont R6mába és
megtartják a koronázást, de a török háborúk meg a vonakod6 olasz fejedel
mekkel folytatott "átvonulási tárgyalások" eredménytelensége miatt kényte
len volt szándékát halasztgatni. R6ma felé két útvonal kínálkozott: velencei
vagy mi1án6i területen. La Serenissima, a Velencei Köztársaság és a milán6i
herceg 6vatossága érthető volt. A középkori városállamok tapasztalatból tud
ták, hogy minden átvonulás kockázattal jár. Hiába az írásbeli szerződés, csa
ládi kapcsolat vagy császári ígéret. Egy város felhalmozott értékei, kincstára,
polgárainak vagyona, kedvező földrajzi fekvése túl vonz6 csábítás a nagyobb
létszámú, idegen fegyveres csapat számára.

Zsigmond, miután Dalmácia miatt feszült viszonyba került Velencével, a
milánói területen való áthaladást találta a legalkalmasabbnak, bár továbbra
is egyezkedett a dogéval és Firenzével. Közvetítőtil régi hívét, VIllo Amadét
kérte fel, aki békéltető megbízatásáért a császártól hűbérül kapta a genfi gróf
ságot. A herceg megbecsült, tárgyilagos személyiség volt valamennyi érde
kelt kishatalom előtt, küldötteit szívesen fogadták, de a tárgyalások mégsem
hoztak eredményt. Milánót túl erős partnernek találták.

Az esztendőkön át küldözgetett javaslatokban mindig visszatérő fejezet,
hogy Zsigmond mekkora létszámú sereggel akar átkelni a milán6i területen.
A fegyveres kíséretet Filippo Mario aszerint lebegtette ötszáz vagy ezer kö
zött, ahogyan egyéb kéréseire a császár válaszolt. Hasonlóan csökkent vagy
növekedett az ellátás költsége is, melyet Filippo Mario mindaddig köteles
fizetni, míg Zsigmond olasz földön tart6zkodik. Viszonzásul a mi1án6i herceg
saját hatalmának megerősítésétkérte mindazon terület felett, melyet birtokol,
valamint a Lombardiában még megszerzendőkre, melyek valamikor atyjának
tulajdonában voltak. Zsigmond és Filippo Mario külön-külön is radikalizá
lódó törekvéseit jelzi a Visegrádon kelt 1426-os szövetséglevél, melyben a
mi1ánói herceg kötelezte magát, hogy teljes erővel támadja Velencét és ebben
Zsigmond segíti. Ez ellen már a megfontolt Amadé is fellépett. Csatlakozott
a Firenze-Velence ligához és hadat üzent a mi1ánói hercegnek.

Kisebb csetepaték után a háborút nem kedvelő Amadé, előnyös dinaszti
kus kötelezettséggel1427. december 2-án Torinóban békét kötött Filippo Ma
rióval. A mi1án6i herceg átadta Amadénak a Sesia folyóig húzódó területet
és Vercelli városát, a szavojai uralkodó pedig házassági ígérettel kötelezte
magát, hogy leányát feleségül adja Filippo Mario Viscontihoz. A következő

esztendő őszén, 1428. szeptember 24-én a szavojai zászlókkal fellobogózott
Vercelliben a tizenhét éves Marie de Savoie örök hűséget esküdött a harminc-
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hat éves milánói hercegnek. "A politika igazi áldozata volt ez a leány" - írta
francia nyelvű történeti munkájában Marie José, az utolsó olasz királyné,
mert ezt a házasságot sosem "teljesítették", bevégzetlen" maradt.

Amadeus pacificus

vm. Amadé uralkodásának legjelentősebb alkotása a Decreta Sabaudiae, az 1430
ban kihirdetett szavojai törvénykönyv volt. Az alkotmány- és jogtörténetben ma
is figyelmet keltő gyűjtemény Amadé munkája. A mélyen vallásos herceg Isten
szolgálatának tekintette országa irányítását, népeinek erkölcsi nevelését, az egy
ház iránti hűségük megőrzését. A keresztény pater familias gondosságával év
tizedeken át formált törvénykönyv a római jog és a kánonjog elemeire épült,
etikai szem1életét az evangéliumi levelekből didaktikusan összeállított "erény
katalógus" foglalta egységbe.

Meghatározta a szavojai társadalom szerkezetét gradus, rangbeli fokozat
szerint. A hierarchia élén az uralkodó herceg és családja áll, majd a lovagok,
nemesek, nemesi és nem nemesi doktorok, gazdag kereskedők és polgárok,
a vagyonukból vagy földjáradékukból élők következnek, végül az inferiores.
a legalsó réteg: iparosok, kétkezi munkások, parasztok és a mesteremberek
nem férjezett leányai. A törvénykönyv szabályozta, hogy kit illet meg a do
minus titulus, milyen anyagból készülhet a különböző társadalmi rétegek fel
sőruhája, öltözéke. Súlyos ítélettel járt minden erőszakosbűncselekmény,rab
lás, tolvajlás, fegyveres hatalmaskodás. TIltotta az uzsorát, a meztelenített
vállú flagellánsok felvonulását és a csavargást. Büntette a papok ágyasait, a
misere et infelices, nyomorult és szerencsétlen prostituáltakat pedig kényszerű

nevelés alá vetette: a nagyhét folyamán nem gyakorolhatták "ocsmány szo
kásaikat", szerzetes fráterek üdvös tanítását kellett meghallgatniok, naponta
háromszor.

A törvénykönyv kihirdetése után pár hónappal, 1430 augusztusában a Ri
paille-kastélyban meghalt Amadé legkisebb leánya, a tizenöt éves Bonne (Bo
na), Ferenc montfort-i gróf, Bretagne trónörökösének eljegyzett menyasszo
nya. Már csak egy leánya maradt otthon, a tizenhét éves Margit. Három élő

fia közül a legtehetségesebb, az ugyancsak Amadé nevet viselő elsőszülött,

a fiatal piemonti herceg most edződött a Pó-mentén, a császári-milánói ha
talom véget nem érő diplomáciai tárgyalásain.

Szent Mauritius lovagjai

1431. február 20-án meghalt V. Márton pápa, öt hónappal az általa kihirdetett
és összehívott bázeli zsinat megnyitása előtt. Az új pápa, IV Jenő, megerősítette

elődje korábbi rendeletét, és július 23-ra összehívta a zsinatot. Amadé is elküldte
személyes megbízottait, de a következő nyolc esztendő folyamán sem a szavo
jaiak nem exponálták magukat lényeges kérdésben (inkább a burgundi küldöt
tek álláspontjához csatlakoztak), sem Amadé nem mutatott különösebb érdek
lődést Ifa középkor legjobban megszervezett zsinata" (Harald Zimmermann)
iránt.
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A hercegi család számára 1431 az öröm és a gyász esztendeje volt. Leánya,
Margit július 22-én tartotta esküvőjét Anjou Lajos szicíliai királlyal, augusz
tusban meghalt Amadé elsőszülött fia és kijelölt utóda, a tizenkilenc éves
piemonti herceg. A trón örökösévé a tizenhét éves Lajos lépett elő. Lanyha
szellemű, gyenge testalkatú ifjú volt, és bár apja sem fűzött hozzá nagy re
ményeket, Lajosból később jó uralkodó vált. Két évvel a bátyja halála után
feleségül vette a ciprusi király leányát, Annát. A korabeli krónikák elragad
tatással szólnak a rendkívül szép fiatalasszony kedvességéről, eleganciájáról.
A királylány derűt, mediterrán ízlést hozott a szavojai udvarba és a családfa
szerint tizennyolc gyermeket szült férjének.

1443-44-ben két alkalommal gyilkos merényletet kíséreltek meg Amadé
ellen. A szervezkedés indítéka homályban maradt, a tetteseket még szándé
kuk végrehajtása előtt elfogták, de a felségsértő bűncselekmény arra késztette
a testileg-lelkileg megfáradt herceget, hogy most valósítsa meg régi szándé
kát. 1434. november 7-én a Ripaille-kastélyban hagyományos ceremóniával
lovaggá ütötte két fiát. Az idősebbet, Lajost, kinevezte Piemont fejedelmévé
és a szavojai államok helytartójává, az ifjú Fülöpöt pedig genfi gróffá. Az
ünnepségre összehívott méltóságok, püspökök és a hercegség főtisztjei előtt

VIll. Amadé bejelentette, hogy negyvenhárom évi uralkodása után visszavo
nul a világból. Mostantól fogva az általa alapított Szent Móric szerzetes-lo
vagrend házában, a kastélyhoz tartozó új palotában kíván élni, és életének
hátralévő idejét, kiválasztott társaival együtt meditálásban tölti. ,

143S-ben Niccolo d'Albergati bíboros a bázeli zsinat megbízásából Eszak
Franciaországba utazott. A főpap titkára Aeneas Sylvius Piccolomini volt, a
későbbi II. Piusz pápa. Kíváncsiságból áthajóztak a Lac Léman vizén, hogy
felkeressék a remeteségbe vonult szavojai herceget. Az erdős, ligetes park
kapujában hét hosszú szakállú, megnövesztett hajú, szürke kámzsába öltö
zött, görcsös botot szorongató idős férfi fogadta a látogatókat: Amadé és hat
szerzetestársa. Csak a mellüket díszítő aranykereszt jelezte lovagi méltósá
gukat. A bíborost megkaphatta a látvány, a titkárát kevésbé. Előkelő emberek
önmagukat szórakoztató bolondos játékának tekintette a Ripaille-kastély járn
borait, akik mindegyike külön lakosztályban remetéskedett, ellátásukról szol
gák, inasok, szakácsok gondoskodtak, és Piccolomini szemében inkább egy
színjáték kosztümös hőseihez hasonlítottak, mint bűnbánó anachorétákhoz.
Naplójának ez a részlete inspiráita a későbbi irodalmat, a szerzeteslovagok
titokzatos élete pedig a vulgáris etimológiát, mely a kastély nevét a "tivor
nyázás, duhaj szórakozás" jelentésű faire ripaiIle kifejezéssel hozta összefüg
gésbe.

Amadeus cardinalis

Amadé 1439. december 19-én búcsúzott el a kastélyban maradt remetetársaitól.
Már nem világi herceg, nem a Szent Móric lovagrend dékánja, hanem V. Félix.
A bázeli konklávé november 5-én, csütörtökön délelőtt tíz órakor őt választotta
a megfosztott Iv. Jenő helyébe. A skizma utolsó hullámverését legtalálóbban a
15. századi Schedel Világkrónika egyetlen mondata jellemzi: Dissz concilium hett
ein schönen anfang aber ein ublen uszgang von nochvolgender zweyung wegen, "eme
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zsinatnak kezdete szép vala, de rút a kimenetele a rája következő kettészakadás
miatt". .

A bázeli zsinat jegyzőkönyveit. dokumentumait oly részletesen feldolgoz
ta, értékelte a történeti irodalom, és még napjainkban is foglalkoztatja a ku
tatást, hogy nem ennek ismertetését tekintem feladatomnak, hanem azt a
rövid időszakot, amikor V. Félix önként lemondott (1449. április 7.), és a
törvényes V. Miklós pápa nagyvonalú megbocsátással, a herceg méltóságát
és önérzetét is megóva, Szavoja volt uralkodóját magas egyházi méltóságra
emelte. Amadé ettől fogva Lausanne-ban vagy Genfben tartózkodott, gyak
ran felkereste feledhetetlen otthonát, a Ripaille-kastélyt, átkelt a kétezer m é
teres Mont Cenis (Moncenisio) hágón és ellátogatott Piemontba is. Figyelmet
érdemel hivatalos latin leveleinek kezdősora: Amadeus. episcopus Sabinensis,
sancte romane ecclesie cardinalis in nonnulius Ytalie, Galliarum, Germanie que
partibus legatus et vicarius perpetuus.

1451. január 7-én reggel halt meg Genfben, hatvannyolc éves korában.
Végrendeletének utasításait követve testét a családi sírboltba, a hautcombe-i
cisztercita apátságba, szívét a Ripaille-kastély Ágoston-rendi szerzeteseinek
monostorába, a Szent Mauritius-k ápolnába temették el. 1538-ban Bern kanton
csapatai feldúlták az apátságot és a kastélyt, sz étsz órt ák a csontokat. Merul
leus vagy Merling volt a neve annak az Evian városbeli nemesnek, aki
összegyűjtötte a maradványokat és a torinói S. Giovanni-dómba szállította.
Az egyháztörténelem utolsó ellenpápájának sírja ma is ott látható.

Különös egyénisége és sorsa Voltaire-t is megragadta, verset írt róla. Né
hány szava akár epitáfium is lehetne: O bizarre Amédée!

VIII. Amadé szavojai herceg nagypecsétje
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