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Gentilis pápa nuncius egyik jegyzöjének levele

Elozmények : Miután Gentilis kardinálisnak 1308. november 27-ére sikerült összehívatnia az or
szággyűlést a pesti Duna-part domonkos rendi kolostorába, ahol jelen volt Csák Máté és Kán
László erdélyi vajda is, Róbert Károlyt a főurak és a nemesek királlyá választották az összegyűlt
polgárság és a vidékről felözönlött falusi nép nagy örömére. Örültek, reménykedtek, hogya vé
res polgárháború után béke lesz végül. De december 3-a után László vajdával a királyi korona is
eltűnt. J( utatásaink szerint László hozta magával a koronát, ő az egyik trónvárományostól. Ba
jor Ottótól vette el, kit is fogva tartott egy ideig. Ottót végül a vajda felesége szöktette meg- s
Ottó elmenekült Magyarországról. László vajda-leányát is Ottónak ígérte, de később mást gon
dolt, s a leányt a szerb király fiához adta nőül.

A pesti országgyűlés után hamarosan Déva várába küldték Miklós aradi prépostot. majd 1309
februárjában Imre váradi püspököt. László vajda azonban hallani sem akart a korona visszaadá
sáról. Májusban elhatározták, hogy az eredeti távollétében- a Szentszék engedélyével- új koro
nát csináltatnak. Június elején Székesfehérvárott Gentilis, a király és Kőszegi Henrik bán esküt
tettek "az arannyal és drágakővel készült" új koronára, aztán - mint az alábbi levélből látjuk
-- június IS-én megkoronázták vele Károlyt a budavári Boldogasszony templomban.

67. LEVÉL. 1309. .JÚNIUS 28-ÁN, BUDÁN

Főpapjaink Károly Magyarország királya új koronájának Gentilis kardinális által való meg
áldásáról. hogy bizonyságot tevő legyen a koronázás.

Mi Isten kegyelméből-- Tamás, az esztergomi, Péter, a spalatói, Vince, a kalocsai egyház érse
kei, Benedek veszprémi, Haab' váci, Imre váradi, János nyitrai, Ágoston fráter zágrábi, László
szerémi, Péter pécsi, Márton egri, Benedek csanádi és Gergely fráter boszniai püspök örökös em
lékiratul az országnak:

Az eskü előtt, elébbre űzve a hanyatló időben, hozzálátva a dicsérethez, majd könyörgéshez
feleinkért, hű szolgálatainkban tartson épen lsten, és tartsa meg erőben utánunk való maradéka
inkat ; hogy annyira siettünk, erre szükség van, a nyilvános kihirdetésre, alkalmas egyezséghez.

Minekutána az áldást és a foglalást igazságosan kihirdettük - s a különbözést, mely halálos
veszedelem Magyarországra, renyheség, veszedelem csaknem kilenc éve vendég, a magyarok dia
démája, mindenekfelett a pápa elvégezte, és ezért küldötte el Szent István nemzetének s ugyan
azon első királynak és a következendőknek. mit a Fehérvári egyházban serényen őriztek ; hogy
mégis más koronát állítunk a törvényszerinti helyébe, helyteleníthetjük a vakmerőségét, hogy
ugyanazon egyháztól elfoglalva kiragadtatott, és különböző kézbe kerülve nélkülözzük. sokban
elválasztva ezen országot, fölfedve eddigi erőszakos foglalását s továbbra is. (Itt a szcrzö László
vajdára céloz. - A ford.)

Aminthogy pedig őáltala vissza nem vehetjük semmiképpen, tisztelendő testvérünk, urunk.
Gentilis kardinális, mint az apostoli szék követe, aggodalomba került, ez emészti, meggörbedve
a maga terhétől, meg a becsület miatt, és éppen mondott beszéde hiteléért. a mondott ország la
kosai vélekedve ne vádolják, minthogy őreá hagyatott a törvényes király rendelése a feltartózta
tóval szemben, kinek merészsége növekszik, és a királyi méltóságot, hatalmat kisebbiti. mi mind
nyájan Magyarország báróival megismételjük a tanácskozást és jóváhagyást azon diadémért.
míglen így birtokunkba jut az elfoglalt korona és vele megkoronázhatjuk királyunkat. avagy
megtiltjuk elrejtését.

68



És ne egyszer adja ezen nemzetségnek az apostoli szék elöljárója a diadém megáldását, ne ily
megszoritással, meghasonlással. Ugyanazon legátus urunk, a mi jóakaratunkkal és jóváhagyá
sunkkal és a bárókéval, közbenjárt az ékes mivű, arannyal és drágakővel készült új diadémáért.
Azért mégis a nagy ünnepség előtt klerikusok és a nép sokasága sereglett június idusának terciá
ján, azaz Szent Barnabás apostol ünnepének napján", maga legátus urunk ünnepi mise közben
megáldotta és megszentelte, majd megérintve fölkente, mint ilyenképpen újat a régi helyében,
midőn igy megtartottuk a helybeállítással a hozzájárulást. .. meg ... hasonlóképpen éppen úgy
megmutatta ismert kegyével önmagát királyunk és urunk, Károly király, Magyarország fényes
királya a Római egyház nevében, reá tekintve és megajándékozva e míves koronával Magyaror
szagot, a megkésett régi helyében, meghagyva a Fehérvári egyház elöljárójának megőrzésre. Vele
hogy mégis fönt említett Károly urunkat ... követte az úrnő, tudniillik július tizenhetedik kalen
dáján ' főpapjaink, a bárók és nemesek, a klerikusok és a nép előtt az esztergomi érsek sietséggel
hozzá ment, kezével... a mi jóakaratunkkal és jóváhagyásunkkal és a bárókéval - a kintállók
boldogságára megkoronázta.

Ezzel zárom pecsétes bizonyságlevelünket. a mi hercegünk jelenlétében. Kelt Budán, július
3-ik kalendájárr', a mi Urunk 1309-ik évében, urunk, V. Kelemen pápaságának negyedik évében.

Egyidőben kezevonását adta: jóváhagyását és megerősítését urunk Károly király, Magyaror
szág megkoronázott királya.

f'orrás: Monurnenta Vaticana historiam regni II ungariae. Scries I. Tornux 2. IAha nemheli Lukács - 2Jímius II -en 3Junius IS-en 4.J~lniw;
2X-öJn

(HEGEDŰS LÁSZLÓ fordítása)

Ahuszadik század végén
Azt mondják: a felfedezések százada
A tudomány hőseit ünnepeljük és
valahol a rácsok mögött várja a
rab a meg váltó éhhalált
Azt mondják: az ember felért a csúcsra
Térdre borul a Himalája és
háborúk lobbannak szerteszét
s hogy még élsz az a fúrcsa
Azt mondják: megfejtettük az élet titkát
de amikor időm marad s olykor ritkán
az újságba nézek a ha/ál üzen
s éhezők nyújtják karjuk csonkját
Azt mondják: valóra vált a boldog álom
és béke csordul az egész vi/ágon
A hiradóban sebesülteket látok
s úgy érzem rajtunk lebeg a régi átok
Azt mondják: végre boldog az ember
s én jobb szeretném ha csendben
szavak nélkül végre a tettek
vi/ága jönne s mosolyogna a gyermek
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