
1 

 

 

Áldásy Antal: A nyugoti nagy egyházszakadás története VI. Orbán haláláig 
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az egyházszakadáshoz. 507. oldal 
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I.  

SZERZETES- ÉS LOVAGRENDEK VISZONYA AZ 

EGYHÁZSZAKADÁSHOZ.  

 

Tárgyalásunk kiegészítése gyanánt röviden szólani akarunk a különféle 

szerzetes- és lovagrendek viszonyáról az egyházszakadáshoz. Erről egyébiránt 

munkánk harmadik könyvében is találhatók adatok, midőn az európai országok 

állását az egyház- szakadás kérdésében tárgyaltuk. Itt inkább csak arról akarunk 

szólani, hogy az egyes rendek kebelén belül milyenek voltak a viszonyok.  

    A mi a karthausi rendet illeti, erre nézve a rend nagy történetírója Tromby, 

igen helyesen jegyzi meg, hogy a rend kebelében úgy VI. Orbán, mint VII. 

Kelemen, illetve ezek utódai bírtak párttal, a hogy ezt épen az egyik vagy másik 

rendház érdeke és területi fekvése megkívánta.1) Midőn a szakadás kitört, VI. 

Orbán sienai szt. Katalin indítványára magához hivatja Bartholomaeus de 

Ravenna-t, a gorgonai karthausi kolostor apátját több más szerzetessel együtt, 

velők a schisma megszüntetése tárgyában értekezendő.2)  

    VI. Orbán egyébiránt már előbb — sienai szt. Katalin egyik levele decz. 15-

ről kelt — érintkezésben volt Grilli János a S. Martino kolostor perjelével, kit 

1378. őszén a bibornokok Orbánhoz küldtek, felszólítva őt, mondana le a 

pápaságról.3) Grilli azonban nem ért el semmit a pápánál. Midőn az 

egyházszakadás kitört, a karthausi rendben is beállott 9, szakadás. Maga az 

anyakolostor, Francziaország, Spanyolország, Nápoly és Sziczilia kolostoraival 

VII. Kelemen pártjára állottak, mig a többi országok kolostorai a legitim VI. 

Orbán pápa mellett foglaltak állást. Ily módon beállott azon helyzet, hogy a VI. 

Orbán pártján lévök csatlakozásuk folytán fej nélkül maradtak. 1379 folyamán a 

VII. Kelemen-pártiak Grenoble-ban D. 

1)Tromby VII. 45. oldal.  

2) L. szt. Katalin leveleit Tommaseo IV. 322—327. számok.  

3) Tromby i. h. 46. 

 

Guglielmo Rainaldi elnöklete alatt káptalant tartottak. Majdnem ezzel 

egyidejűleg VI. Orbán-pártiak is káptalanra gyűltek össze, melyen 

elhatároztatott, hogy uj fejet választanak. A választás a trisultii priorra 

Giovannotto-ra esett, ki mint apostoli generális visitator 1379. deczember 23-án 

VI. Orbántól meszszemenö felhatalmazásokat nyer.1) Giovannotto működését 

mindjárt jó jelek között kezdte meg. Sikerült neki — úgy látszik, még a káptalan 

folyama alatt — a S. Martino kolostor tagjait, melynek perjele Grilli 
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tudvalevőleg a bibornokok követe volt Orbánhoz, s aztán VII. Kelemenhez 

csatlakozott, VI. Orbán részére vonni. Az Orbán-párti káptalan az által, hogy 

Rainaldi és kővetői fölött kimondta az egyházi átkot, nyíltan és hivatalosan a 

római obedientiának hódolt.2) Következő, 1381. évjulius 22-re Giovannotto 

(Giovanni de Bari) VI. Orbán rendeletére egy uj káptalant hiv össze Rómába, 

mely Rainaldi összes censuráit és ítéleteit semmiseknek nyilvánítja.3) Ezt 

megelőzőleg — május 6-án — VII. Kelemen a karthausi rendet mindehnemü 

adózás alól fölmenti.4) Ennek ellensúlyozására VI. Orbán 1382. april 15-én 

hasonló kiváltságot ad a rendnek.5)  

    VI. Orbán pártját a karthausiak között növelni most Gio- vanotto vette 

kezébe. Működését nem egy ízben koronázta siker, így 1382-ben sikerült neki 

Grillit VII. Kelemen pártjáról Orbánéra vonni, ki őt padulai priorrá nevezte ki.6) 

Viszont VII. Kelemen is megtett mindent, hogy a pártján lévő kolostorokat 

magának megtartsa. Hogy Giovanotto térítéseit ellensúlyozza, 1384. junius 10-

én a rendházakat az ordinariusok alól az igazságszolgáltatás tekintetében kiveszi 

és maga alá rendeli.7) Erre czélzott azon ténye is,  
1) U. o. 48. L. a bullát appendix I. No. 40.  

2) U. o. 50-54.  

3) u. o. 57-58.  

4) Tromby VII. appendix I. No. 43.  

5) U. o. No. 47. VII. Kelemen legátusai által is nem egy ízben osztogatott a 

rendnek kiváltságokat. így 1381. aug. 13. Aigrefeuille Vilmos a Freiburg 

melletti kér. sz. Jánosról czimzett karthausi kolostornak engedélyt ad etiam 

tempore interdicti misét mondhatni. U. o. No. 44.  

6) U. o. 65. oldal.  

7) U. o. 78—79. 

hogy Giovanni de Neocastro touli püspököt, ki maga is a karthausi rend tagja 

volt, 1383-ban bibornokká nevezte ki.1) Azonban az ellenpárt nem hagyta 

magát; az 1382-ben tartott káptalan újból kijelenté, hogy VI. Orbánt tartja 

érvényesen megválasztott pápának.* 2) Mintegy ennek jutalmazására Orbán 

1387-ben a rendnek különféle kiváltságokat ad, egyúttal pedig kijelenti, hogy a 

rendi nagy káptalan megtartására az egyházszakadás egész tartamára 500 

forintot ad évenként. A következő évben mindkét obedientia hivei tartottak 

káptalant, a római Flórenczben, az avignoni Grenobleban ült össze. Határozataik 

nagyrészt a rend belügyeit illették.3)  

    VII. Kelemen pártja azonban fokozatosan kisebbedett. Főleg Giovanni de 

Bari generalis fáradozásainak köszönhető, hogy Olasz-, Német-, Angolország 

karthausi kolostorai közöl számosán tértek át Orbán pártjára.4) E tekintetben 

ismételve utalunk a már elmondottakra. A karthausiak után a minorita rend az, 

melynek az egyház- szakadásban nagyobb szerep jutott. A kérdés általános 

jellegére nézve itt is hangsúlyoznunk kell azt, mit fentebb a karthausi rendnél 

mondottunk, hogy tudniillik a minorita rend kolostorainak állásfoglalásánál első 

sorban területi tényezők voltak mérvadók. Az egyházszakadás e rendet is két 
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részre osztá. A megoszlás nagyjában megfelel a rendes körülményeknek : 

Franczia- ország és a pyrenaei félsziget VII. Kelemenhez, Németország és a 

többi VI. Orbánnal tartó államok kolostorai nagyjában a római párthoz 

csatlakoztak.5) Nagyjában mondjuk, mert az egyes országok kolostorai is a 

szerint, a milyen területen feküdtek, az illető obedientiához csatlakoztak. így 

főleg Németországban, melyről már föntebb szólottunk.  

A minorita rend élén 1378-ban de Rubeis Leonardus állott. Midőn a schisma 

kitört, mindkét párt részéről kísérlet történt de Rubeist megnyerni. O, Johanna 

nápolyi királynő befolyása folytán, az avignoni párthoz csatlakozott, s e tettének 

jutalmát csakhamar elnyerte. VII. Kelemen pápa öt 1378 végén tábornokká 

nevezte ki.  

1) U. o. 74.  

2) U. o. 65.  

3) U. o. 98—99.  

4) Angolországban Bari működése alig mutathatott föl nagy eredményt, mert 

Angliában VII. Kelemen alig provideált.  

5) Wadding IX. 15. Ezzel szemben Meyer azt vitatja, hogy a rendet az 

egyházszakadás nem osztotta meg, hanem hogy az a maga egészében VI. 

Orbánhoz csatlakozott. Forschungen XVI. 356. 

 

1380-ban Nápolyban az avignoni párton lévő kolostorok részére káptalan 

tartatott, hol Rubeis helyébe Angelus választatott meg generálisnak, ki alatt 

1385-ben Géniben az avignoni párt újból káptalant tartott. Angelus utódjául 

Bardolinus János szerepel, ki alatt azonban, legalább a tárgyalásunkba eső 

időszakban, újabb rendi káptalan, mint látszik, nem tartatott. A római 

obedientiához tartozó része a rendnek 1379-ben Esztergomban tartott rendi 

káptalant, melyen Ludo- vicus Donatust, kit Orbán a szakadás után vikárius 

generálisnak nevezett ki, generálissá választotta meg.  

    Donatus 1381-ben elnyerte a bibornoki méltóságot, e mellett azonban a pápa 

különös parancsára megtartá rendi hivatalát. Az 1381-iki ferrarai káptalan 

fölmenté öt hivatala alól, s helyébe Petrus de Cassana-t1) ülteté, kinek helyét az 

1385-iki passaui káptalan Martinus San- Georgiussal tölté be. Ennek 1387-ben 

bekövetkezett halála után VI. Orbán a rend vezetését Alferius Henrikre bízta, kit 

a flórenczi káptalan e hivatalában megerősített, s ki a rend ügyeit 1405-ben 

bekövetkezett haláláig vezette. 2)  

    Az egyházszakadás káros befolyását, úgy mint más téren, a minorita rendben 

is éreztette. Ismeretes, hogy a minorita rendben a XIV. század közepe táján egy 

mozgalom indult meg, melynek eredete ugyan még további időkre vezethető 

vissza, de mely nagyobb mérvet csak a XIV. században nyert. E mozgalom 

czélja volt a rendszabályokat a maguk teljes szigorúságában helyreállítani, 

miután az idők folyamán azok pontos betartása körül sok visszaélés kapott lábra. 

A rendszabályok elhanyagolása, azok szabadelvű magyarázata folytán, a 

rendben mindinkább könnyelműbb szellem kezdett uralomra vergődni. Ezzel 
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szemben nem hiányoztak hangok, melyek a rendszabályok pontos betartását, a 

szigorúbb obedientiához való visszatérést sürgették. A rendi káptalanokon e párt 

azonban süket fülekre talált, mert azokon a »szabadelvű« párt volt túlsúlyban, s 

minden az ellenpárt részéről indítványozott reformot csirájában elfojthatott. 

Rendes uton-módon tehát a reform nem volt keresztül vihető. 

1) Némelyek szerint Petrus de Conzano.  

2) Hüttebränker 66—70.. Wadding IX. 15. s kk. 

 


