
RAPCSÁNVILÁSZLÓ Avignon díszletei
II. rész

Sorsok és sírkövek

Az első avignoni pápa, V. Kelemen, Bertrand de Got életét, lyoni
koronázásától kezdve gond és szerencsétlenség kísérte. "Azt be
szélik/ hogy felszentelésekor összeomlott a hely, ahol tartózkodott,
és a korona leesett a fejéről, a francia király pedig nem akarta, hogy
elmenjen onnan. Ennek kívánságára több Alpokon túli bíborost ne
vezett ki, tizedrendszert hozott és egyéb dolgokat tett, de amikor
Szép Fülöp azt kívánta, hogy nyilvánítsa VIII. Bonifácot eretnek
nek/ ezt sohasem akarta megtenni". A firenzei Dino Compagni kró
nikájában említett 'egyéb dolgok' a templomos lovagrend véres fel
oszlatását támogató pápa méltatlan szerepére vonatkoznak. Talán
ez veti a legsötétebb árnyékot V. Kelemen alakjára.

Az egyházi és világi történetírás mintha többet, merészebb el
lenállást várt volna az intelligens, súlyosan beteg pápától, aki úgy
próbálta elkerülni a pápaság további megalázását, hogy alkal
mazkodott IX. (Szent) Lajos unokájához, a vele jó viszonyban álló
IV. (Szép) Fülöphöz. Klasszikus, bibliai ihletésű irodalmi hason
latok és eszmék váltak semmivé ebben a küzdelemben. A kiala
kuló francia monarchia számára teher és nyűg lett az a felfogás,
hogy a pápai hatalom a Nap, a királyi a Hold, mely csak a Nap
tól kapja fényét, vagy a két kard jelképe, mely azt fejezte ki, hogy
a világi hatalomnak az egyházi hatalom érdekében és szolgálatá
ban kell eljámia. Szép Fülöp, az egyik legjelentősebb francia ural
kodó politikai törekvéseivel szemben csak vesztes lehetett a kö
zépkori pápaság eszméjének utolsó nagy képviselője, az Anagni
ban otrombán megtámadott VIII. Bonifác vagy a dúsgazdag
templomos lovagrend. A mérhetetlen adóval, pénzromlással, a
szigorú, olykor az étkezést és a ruházatot is előíró rendelkezések
kel megterhelt francia egyházi és polgári társadalom is meghozta
áldozatát.

V. Kelemen 1314. április 20-án halt megJ utazás közben, hat
vanéves korában. Végakarata szerint gascogne-i szülőföldjén, a
családi birtokhoz tartozó Uzest templomába temették, az oltár ke
leti oldalán. Negyvenöt évvel később áthelyezték egy arany-ezüst
elefántcsont ékítésű szarkofágba, nyolc jáspis oszlopot emeltek
köréje. 1577-ben a hugenották feldúlták a Mária-kápolnát, kirabol
ták a sírt, maradványait elégették.

1333-ban egy önként lemondott ellenpápát temettek Avignon
ba. Az V. Miklós néven fellépő Pietro Rainalducci-Corvaro ferenc-
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rendi szerzetest Bajor Lajos német császár jelenlétében és támoga
tásával választotta meg a császárért akkor éppen rajongó nép.
Amikor sikertelen itáliai vállalkozása után Lajos kénytelen volt
visszatérni Németországba, az ellenpápa is jobbnak látta, ha le
mond méltatlanul viselt hivataláról. Csuklyás kámzsában, nyaká
ban vezeklő kötéllel jelent meg az avignoni konzisztórium előtt.

Az öreg XXII. János elnéző volt a megtévedt ferences barát iránt.
Életének hátralévő éveit a palotában töltötte, tisztes házi őrizet

ben. Mint rendjébe visszafogadott szerzetes, a ferencesek templo
mában kapott sírhelyet.

1334. december 4-én, 89 éves korában meghalt XXII. János, Ja
ques Duese, a második avignoni pápa. 'Iöbb mint kétévi széküre
sedés után választotta meg a lyoni dominikánus kolostorban
összeült konklávé. A gascogne-i származású idős bíborospüspök a
várakozással ellentétben nem maradt "átmeneti pápa". 18 év és 4
hónapig tartó zseniálisan szervezett egyházkormányzata idején
lett Avignon a francia történészek kedvelt kifejezése szerint capita
le de la Chrétienté, a kereszténység fővárosa.

A Notre Dame des Doms-katedrálisba temették, majd 1759-ben
a jobboldali Szent József-kápolnába helyezték el. Új szarkofágba
tették az eredeti, sértetlen ciprusfa koporsót, mely megőrizte a
maradványokat borító, gyöngyökkel díszített papi öltözéket és
mitrát. Az átszállításról hivatalos jegyzőkönyvet küldtek Rómába.
A forradalom alatt összetörték a síremléket körülvevő, díszes fa
ragású, szobrokkal megrakott karcsú oszlopokat és a pápa arcké
pét ábrázoló domborművet. A későbbi, sokszor megbírált res
taurálások formálták olyanná a síremléket, ahogyan ma látható.

1342. április 25-én halt meg a harmadik avignoni pápa, a cisz
terci XII. Benedek, [aques Foumier. Ó emeltette a Dóm szik1a
tömbjével csaknem szomszédos, erődnek is beillő bástyás épüle
tet, a palota északi szárnyát. A várakat, kastélyokat kedvelő kor
társ, Jean Froissart némi túlzással azt írta krónikájában, hogy "a
világ legszebb, legjobban megerősített otthona".

XII. Benedek előre gondoskodott a síremlékéről. Már pápaságá
nak második esztendejében megbízta hívét, az avignoni püspökké
kinevezett Johannes Cojardano kúriai kincstámokot, hogy tegye
meg az előkészületeket. Az irattári dokumentumokból tudjuk,
hogy a püspök 'Magister [ohannes Lavanenier dicto de Paris'
szobrásszal kötött szerződést és a kamara a pápa halála előtti hó
napokban fizette ki a honorárium első részletét.

XII. Benedeket elődjéhez hasonlóan a katedrálisba temették,
egyszeru fenyőfakoporsóba. a Szűz Mária és Szent György titulu
sú kápolna közepén. Nem sok idő múltán impozáns emlékmű ke
rült föléje; baldachin alatt, díszes márvány ágyon feküdt a pápa
szobormása, főpapi öltözékben, fején hármas koronával. Ai. 1756
os átépítéskor a síremléket a kápolna oldalfalához helyezték. A
munkálatok során felnyitották a koporsót, megtekintették a fel-
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bomlott maradványokat. A forradalom idején kirabolták a kápol
nákat és összetörték a szobrokat, díszeket, címereket, 1828-ban ál
lították fel a ma látható síremléket, melyhez semmi eredeti nem
maradt. Új talapzat készült, Casimir Poitevien szobrász megfarag
ta a fekvő alakot, és a dekorációhoz Jean de Cross bíboros a saját
címerét kölcsönözte.

A negyedik avignoni pápa, VI. Kelemen, Pierre Roger, elbűvöl
te kortársait és a történetírókat. A franciák szemében igazi nagy
úr, "az egyház hercege", művészetpártolása inkább bőkezűség,

mint pazarlás, tüneményes jelenség a pápai trónon, un phénomene
nouveau sur le tron apostolique. Kiegészítve a régi palotát felépítette
a déli szárnyat. "Szent Péter kulcsai az ő idejében nyitották ki a
pápai kincstárat, hogy 1348-ban Nápolyi Johannától megvegye
városunkat a Szentszék javára", írta egy helytörténész. A pestis
járvány idején megvédte a mérgezéssel vádolt zsidókat, közhírré
tett iratban magyarázta el, hogy olyan vidéken is pusztít a fekete
halál, ahol egyáltalán nem lakik zsidó, és őket sem kíméli a jár
vány. Egyházi átokkal sújtotta a hamis vádlókat, hóhérokat, és
megtiltotta, hogy a zsidókat bírói ítélet nélkül megöljék vagy erő

szakkal megkereszteljék és vagyonuktól megfosszák. "A pápa bul
lájának Dél-Franciaországban volt is némi foganaíja. de a többi ke
resztény országban teljesen hatástalan maradt" (Heinrich Graetz).

Az irodalmi apológiától függetlenül Avignon civil társadalma
nem kedvelte a fényűző pápai udvart. Jellemző, hogy a pápai bir
tokká vált Avignon polgárai a város új ura iránti kötelező hűség

esküt csak utódának, VI. Incének fogadtak, 1358-ban.
VI. Kelemen 1352. december 6-án halt meg, ideiglenesen az

avignoni katedrálisban helyezték el, majd tavasszal átszállították
a mai Haut-Loire megyei La Chaise-Dieu bencés kolostorba.
Gyermekkorában itt nevelkedett, innen indult karrierje, amikor
párizsi tanulmányokra küldték. Pápasága idején is figyelemmel
kísérte, támogatta a kolostor felújítását. Síremlékéről előre gon
doskodott, szinte szeme láttára dolgoztak a kőfaragók a túlparti
Villeneuve-ben. A kolostor főtemplomába temették, a főoltár kö
zelébe, ahol a család régi halottai pihentek. Síremléke a nepotiz
mus művészi monumentuma volt: 44 márványszobor vette körül,
megörökítve egyházi és világ rokonait, bizalmas barátait, híveit.

1572-ben hugenotta katonák szállták meg a kolostort, felgyúj
tották a templomot, összetörték a szobrokat, kirabolták a sírt, és a
maradványokat elégették. A vallásháborúk elmúltával összegyűj

tötték a fellelhető töredékeket, és a viszonylag épségben maradt,
fekete márványszarkofágon fekvő szoboralak megmaradt törzsét
kiegészítették. A forgalomtól távol eső, 1200 méter magasan fekvő

apátságot a forradalom alatt nem érte károsodás.
1362. szeptember 12-én meghalt az ötödik avignoni pápa, VI. Ince,

Étienne Aubert. Az ő választásakor volt először konklávé színhe
lye a pápai palota, és ő volt az első avignoni pápa, akit a palota
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kápolnájában koronáztak meg. Hetvenéves volt, amikor trónra
került, és tízéves kormányzásának erkölcsi szigorát nemcsak az
egyházfegyelern megszilárdítása, az udvartartás költségeinek je
lentős korlátozása példázta. Itáliába küldte a hadvezérként is ki
váló Albornoz bíborost, hogy diplomáciával vagy fegyverrel
visszahódítsa az Egyházi Államtól elragadott területeket. Pápasá
ga idején Avignont is pusztítás fenyegette, a kóborló zsoldos csa
patok Provence-t is megsarcolták. Alkudoztak a városokkal, és a
kíméletért tekintélyes sarcot követeltek. Alaposan megcsappant a
pápai kincstár, amikor kifizette az angol és német zsoldosokból
álló hirhedt eompagnies blanches, a fehér csapat vezéreit.

VI. Incét az általa alapított kartauzi kolostorba temették, a túl
parti Villeneuve-ben. Korábban, mint ostiai bíboros az ottani liv
rée-ben lakott, szerette a csendes, meditatív környezetet, és ide
tervezte síremlékét is. A Szentháromság-kápolnában elhelyezett
díszes szarkofág és a rajta fekvő tiarás szoboralak, elődje síremlé
kéhez hasonlóan, a román és gótikus művészet szokásos formája.
A vallásháborúk idején a szerzetesek kiemelték a koporsóból a
pápa maradványait, a kápolna falába rejtették, így megmenekült
a kolostort feldúló hugenottáktól. A harcok elmúltával ismét felál
lították a síremléket, melyröl egy Fisch nevű svájci utazó 1795
ben azt írta, hogy "a gótikus művészet minden szépségét" bemu
tató alkotás. A forradalom alatt a kolostort felgyújtották, az em
lékmű darabjai szétszóródtak. Nem várt fordulat, hogy mégsem
teljesen így történt. A műemlékek után kutató Prosper Mérimée
1814. szeptember ll-i feljegyzésében meséli el, hogyan akadtak rá
az elveszett darabokra egy szegény vincellér kunyhójában. Hor
dók, olajfa törzsek, hosszú létrák között sok épségben maradt fa
ragást, díszítést, baldachin részletet találtak. Előkerült a pápa sú
lyosan károsodott márványszobra és néhány alabástrom oszlop
darab, melyekből a házigazda szekrényt akart készíteni. Az ösz
szerakott síremléket 1835-ben a kórház kápolnájába helyezték,
majd hosszas restaurálás után 1963-ban került vissza eredeti he
lyére.

A hatodik avignoni pápa, V. Orbán, Guillaume de Grimoard
1370. december 19-én halt meg. Intelmekkel és jóslatokkal kísért
sorsa végül azt hozta, hogy ott halt meg, ahol született: francia
földön. öt is az avignoni konklávé választotta, és a palotában ko
ronázták. Megkísérelte azt, ami kezdettől szándékával állt, és
lánglelkű buzdítói követeltek: uralkodásának ötödik évében, te
kintélyes egyházi és világi méltóságokkal, kétezer fegyveres kísé
retében 1367. október Ié-án, szombaton belépett Rómába. A nép
ujjongással, diadalmenettel fogadta, köszöntötték az olasz fejede
lemségek és városok küldöttei, Petrarca a 114. zsoltár kezdő sora
ival küldte jókívánságait. A legutóbbi római pápa, XI. Benedek
halála után hatvanhárom évvel Szent Péter utóda hazatért az
Örök Városba.
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Az ovációk nem szépítették meg az elhanyagolt, megkopott
Rómát, ahol a nyári hőség elviselhetetlen volt, a közbiztonság
kétséges, a lakosság érzülete kiszámíthatatlan. Keserűen tapasz
talta, hogy Itália politikai viharai között mennyire tehetetlen a
szétszaggatott Egyházi Állam, és mélyen lesújtotta hazájának sor
sa, az újra fellángoló angol-francia (százéves) háború. Ha ismét
otthon lenne, segíthetne a béke megteremtésében. "A Szentlélek
ereje hozott Rómába, és az is visz el innen", mondta híveinek há
roméves római tartózkodás után, és 1370. szeptember 27-én, az
esti zsolozsma órájában ismét Avignonban volt. Három hónap
múlva meghalt.

Ideiglenesen a katedrálisba temették, majd a test felbomlása
után másfél évvel csontmaradványait a marseille-i Szent Viktor
monostorba helyezték, melynek egykor apátja volt. Utóda, az át
helyezést engedélyező XI. Gergely is jelen volt a translatio kísérői

között, és elődje nyughelye fölé monumentális síremléket emelte
tett. A forradalom idején megrongálták, de viszonylag épségben
maradt darabjai: a tiarás fej, a legjobb középkori portré és a törzs
részeiből összeillesztett 1,67 cm-es alabástrom szobor a Petit Pala
is múzeum gyűjteményénekegyik legszebb művészi alkotása. Ér
demes megjegyezni, hogy V. Orbán idejében a Petit Palais volt a
pápa testvérének, Avignon bíboros-érsekének palotája, a Rómából
visszatért pápa ide költözött, és itt is halt meg.

A hetedik avignoni pápa, XI. Gergely, Pierre Roger de Beaufort
egyházi karrierje már ifjúkorában szerencsésen indult. Nagybáty
ja, VI. Kelemen jóvoltából tizenkilenc évesen lett bíboros-diakó
nus, és a pápa arról is gondoskodott, hogy unokaöccse Peruggiá
ban, a híres Pietro Baldi degli Ubaldi tanítványa legyen. Kiváló
jogtudós vált belőle, és Umbriában töltött évei alatt megismerte
Itália bonyolult politikai viszonyait. Negyvenkét éves korában
emelte trónra az avignoni konklávé. A palota kápolnájában meg
koronázták, majd a szokásos ünnepi menetben végigvonult a vá
ros utcáin. Ez volt az utolsó pápai parádé Avignonban.

XI. Gergely uralkodásának kezdete óta határozottan készült ar
ra, hogy visszatér Rómába. Bizonyára befolyásolta szándékát Sie
nai Szent Katalin állandó sürgetése, levelezése és találkozásai a
lelki-szellemi elragadtatás sugallatait közvetítő dominikánus apá
cával, aki toszkán családi közvetlenséggel olykor "babbo mio dol
ce", édes atyácskámnak szólította apápát.

XI. Gergelynek nem volt könnyű elszakítania az Avignonhoz
kötődö szálakat. Lebeszélte erről a francia udvar, a főpapok és
egész rokonsága. Végül is uralkodásának hatodik évében, 1376.
szeptember l3-án, nagyszámú kísérettel elhagyta a Rhőne parti
várost. Marseille-Genova-Pisa-Lucca-Firenze-Siena útvonalon,
rossz időjárásban, sokkal több fáradsággal és mérhetetlen költség
gel, mint elődje, 1377. január 17-én megérkezett Rómába. Ünnep
lésben most sem volt hiány, a Szent Péter-bazilika fényben úszott,
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kívül-belül nyolcezer függőlámpa világította meg. A díszletek si
ralmas látványt takartak. Az enyészet szélén álló Örök Várost, a
Capitoliumon csatangoló kecskenyájakat, a lakosság nyomorát a
történetírásból jól ismerjük. "A caesarok és a pápák Rómája a fel
ismerhetetlenségig feldúlt, néptelen és elpusztult állapotban volt.
A város kellős közepén fű nőtt, némelyik templomban barmok le
geltek, az omladékok között nyomorúságos házak húzódtak meg.
Az egész Mars-mezőt mocsár borította. A lakosok száma, ha hihe
tő, húszezer lélekre olvadt, holott a császárok alatt meghaladta a
kétmilliót" (Gregorovius).

Az itáliai városállamok egymás ellen vívott folyamatos küzdel
me túl szövevényes volt ahhoz, hogy az új pápai kormányzat
megbízható szövetségest találjon. A milánói Viscontiakkal
koalícióra lépett Firenze hatalmi politikáját megzavarta a Rómába
visszatért pápa és az Egyházi Állam lábra állása. Súlyosabb vesz
teségek elkerülése érdekében, hónapokig tartó előkészületek után
1378 márciusában békekongresszust rendeztek a Ligur-tenger
parthoz közeli Sarazana városkában. A beteg pápa képviseletében
megjelent bíboros és két érsek csak megkezdte tárgyalásait, ami
kor még abban a hónapban, március 27-én XI. Gergely meghalt.
Hét évi uralkodásából csak 14 hónap jutott Rómára. Temetése kö
rülményeiből kiderült, hogy a franciák nem csak emiatt tekin
tették avignoni pápának.

A gyászmisét a Szent Péter-bazilikában tartották, de a pápa
nem ott kapott nyughelyet, hanem a Forum Romanumhoz közeli
S. Maria Nova (mai nevén S. Francesca Romana) templomban.
Emiatt vita támadt, de néhány kuriális tekintély azt állította, hogy
a pápa maga kívánta ezt a sírhelyet, mert kardinális idején ez
volt a titulus temploma. A tiltakozó francia főpapok egyrészt az
zal ellenezték, hogy XI. Gergely pápaként jött Rómába, nem is
birtokolhatta titulus templomát, és elődeit sosem temették bíboro
si templomukba. Másrészt hivatalos dokumentum bizonyította,
hogy XI. Gergely 1374. március 5-én keltezett végrendeletében
francia földön jelölte meg nyughelyét. A terjedelmes okirat apró
lékosan felsorolta a teendőket. Holttestét, szokás szerint, ideigle
nesen az avignoni katedrálisba temessék: vagy XXII. János kápol
nájába, vagy a Beaufort-kápolnába, anyja közelébe. Maradványait
csak a test felbomlása után, és a következő pápa engedélyével
szállítsák át a Chaise-Dieu bencés kolostorba. Nagybátyja, VI. Ke
lemen és rokonai körébe temessék, közel a főoltárhoz. Ne emelje
nek föléje sírkápolnát vagy magas síremléket, mert eltakamá az
oltárszolgálatot. Elegendő egy padlóba süllyesztett sírhely.

Anélkül, hogy részleteznénk a további előírásokat, a szer
zetesekre rótt kegyeleti kötelezettséget, nyilvánvaló XI. Gergely
meghitt kötődése a rokonaihoz. Rómába indulása előtt gyászöl
tözékben búcsúzott el hozzátartozóitól. Ha 1374-ben, a pápai szék
visszahelyezésének határozott tudatában ilyen végrendeletet írt -
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érvelt a francia főpapság -, akkor nem lehet kétséges, hogy haló
porában vissza akart témi szülőföldjére,

Az egyházszakadás hosszú zűrzavarábanXI. Gergely maradvá
nyainak hazaszállítása többé nem került szóba. Az utolsó tör
vényes avignoni pápa sírját Róma őrzi.

XI. Gergely után két konklávét tartottak. Az első tizenegy nap
pal a pápa halálát követően a Vatikánban, 137B. április 7-B-án, a
másodikat öt hónappal később, szeptember 19-20-án, a nápolyi
királyság területén, Fonti várában. Mindkét esetben politikai
kényszer vagy szándék határozta meg az eredményt, és ugyanaz
a tizenegy francia bíboros játszott főszerepet.

A vatikáni választást megzavarta a konklávéba betört tömeg
követelése; az ijedten kapkodó bíborosok egy olasz érseket emel
tek az egyház élére, és VI. Orbán néven megkoronázták. Nem
kétséges, hogy az új pápa - a nápolyi születésű Bartolomeo
Prignano, aki az elmúlt húsz évet az avignoni kúriában töltötte,
és XI. Gergely visszatérése után is ott maradt, mint alkancellár 
erőszakos természete, és a bíborosi testület radikális átalakítását
bejelentő terve is hozzájárult ahhoz, hogy pár hónap múlva
ugyanazok a kardinálisok, akik őt jelölték, érvénytelennek mond
ták a választást, mert a betódult tömeg kényszerítette ki ezt a
megoldást. Fondiban új pápát választottak VII. Kelemen néven,
és az ottani katedrálisban megkoronázták.

Jogos volt, hogy a bíborosok kétségbe vonták VI. Orbán vá
lasztásának törvényességét, és helyesen jártak el, amikor új pápát
választottak? Napjainkban Adriányi Gábor egyháztörténeti kézi
könyve ad választ erre a kérdésre.

"A legújabb kutatás VI. Orbán választását igen óvatosan ítéli
meg, és nincs kizárva, hogy a francia kardinálisok nemcsak meg
győződésük szerint, hanem jogilag is helyesen jártak el. Egyelőre

azonban még a hagyományos álláspont az elfogadott: tudniillik
hogy a bíborosok, ha nem is önként választották VI. Orbán pápát,
de mindenesetre a beiktatáskor szabadon hódoltak neki. Éppen
ezért az ő pápasága és a tőle kiinduló pápai sor a kánoni."

A két pápa között kitört dicstelen harc a skizma, a nyugati
egyházszakadás kezdete. Az "ellenpápa" elhagyta Itáliát, és 1379
május 22-én Avignonba telepedett le. Két pápa, két kúria, kétfelé
osztott Európa aszerint, hogy az országok melyik pápát fogadták
el törvényesnek. A skizma "megosztotta" a szenteket is. Sienai
Katalin egyértelműen mindvégig a római pápa, VI. Orbán mellett
állt, és a francia bíborosokat a megtestesült ördögökhöz hasonlí
totta, "akik antikrisztust hoztak a világra". A kor legjelentősebb

prédikátora, a spanyol Vincenzo Ferreri (Ferreri Szent Vince) do
minikánus, aki csaknem kívülről tudta a Szentírást, az avignoni
pápákat támogatta, és a skizmáról szóló traktátusában a VII. Ke
lemen törvényességébe vetett hitet az örök üdvösség feltételének
tekintette.

521



VII. Kelemen, Robert de Certeve. svájci születésű francia volt, a
savoyai grófi családból, és mint bíboros-presbiter a vatikáni konk
lávéban VI. Orbánra szavazott, majd a többiekkel együtt vissza
vonta. Fondi-ban csaknem egyhangúlag emelték trónra. Kellemes
modorú, több nyelven beszélő, a művészetért rajongó uralkodó
nak ismerték, anyja, Maria de Boulogne, a francia király unoka
húga volt. 15 éves kormányzása alatt a pápai palota ismét fényes
ünnepségek színhelye lett. A Rhöne-parti városban vizitelt fél Eu
rópa minden méltósága. VI. Károly ötnapos rokoni látogatása egy
kisebb hadjárat költségeivel felért. Nemcsak az uralkodó grandió
zus kíséretének ellátását, hanem az oda- és visszautazással járó
kiadásokat is Avignon fizette. Az államháztartás pénzügyi egyen
súlyát nem rendítette meg a kiadások növekedése, mert mindig
számíthatott a gazdag Franciaország és szövetségesei: Aragon,
Burgundia, Nápoly, Kasztília, Szavoja, Skócia támogatására. A pá
pa nem mondott le Rómáról sem, miseliturgiát szerkesztett a
skizma megtöréséért fohászkodva, és élete végéig remélte legiti
mitásának elismerését.

VII. Kelemen 1394. szeptember 16-án halt meg, 52 éves korá
ban. Elődeihez hasonlóan ideiglenesen a katedrálisba temették,
majd hat év múlva átszállították az általa alapított celesztinus ko
lostorba. Gótikus síremléke, melyet a narbonne-i érsek emeltetett,
megfelelt a kor művészi ízlésének. A márványszarkofágon fekvő,

tiar ás, liturgikus öltözékű szoboralak lábánál helyezték el címerét,
felette díszes baldachin, körülötte 20 szent állt halotti őrséget. A
forradalom alatt a síremléket összetörték, a kolostor elpusztult. A
Szent Mihály-kápolnában kávéházat nyitottak, a templomból mo
sodát alakítottak. Az utolsó franciaországi pápai síremlékből csak
a Calvet múzeumban őrzött, súlyosan megrongált szoborfej sejteti
VII. Kelemen arcvonásait, aki a pusztítók szemében nem volt
más, mint lIa francia király szolgáinak a szolgája".

Tizenkét napos széküresedés után ismét ellenpápát választottak
és koronáztak Avignonban. XIII. Benedek, Pedro de Luna
viszontagságos élete utolsó szakaszában, meghúzódva egy spa
nyol szigeten, még 95 éves korában, a halálos ágyán is meggyő

ződéssel vallotta, hogy ő volt az utolsó harminc év alatt az egyet
len törvényes pápa. Avignon keserű periódus volt számára. A
franciák elfordultak tőle. Boucicaut marsall négy évig ostromgyű

rűbe zárta a Kis Palotát, ahonnan 1403. március 12-én sikerült
megszöknie.

Azóta nem járt pápa Avignonban.
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