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(49) 1239. janudr 13.

IY. BiIa kirdlg IX. Gergelg pdpahoz

Krisztusban szents6ges atyAnak, GIergely]nek, Isten
kegyelm6b6l a r6mai szentegyhdz f6papjAnak [B6la], ugyan-
azon kegyelemb6l Magyarorszig kirdlya, mindenben fiti
engedelmess6get k0teles 6s alAzatos tisztelettel.

Szents6gteknek a bolg6r birodalom tigy6ben hozzdnk
kiildOtt kiiveteit, J[{nosJ volt boszniai ptispOk 6s G. pesti
prior Krisztusban tisztelt atydkat,zzs 

"n'nnek 
i.idvtis int6seit

6s tanAcsait alilzatosan meg szoktuk fogadni, ill6 figyelgmmel
alAzatosan meghallgattuk 6s rendben meg6rtettiik. Es b6r
abb6l, amire Atyasdgtok e k<itelezetts€ggel kapcsolatban
minket rAbesz6l, nemcsak a mi szem6lyi.inkre, hanem eg6sz
orszfgunkra sok f{rads6g 6s nem kev6s kdlts6g lAtszik hd.rulni,
m6gis, mivel teremtdnknek, akinek adomdny6b6l 6s kegyel-
m6b6l vagyunk, anrik vagyunk, magunkat 616 Aldozatul
felajdnlani, s e vil{gi dlettinket gytinydrtisdgeivel egytitt az
0rtikk6val6ra felcser6lni kivinjuk a keresztdny hit vall6s6nak
6s a r6mai anyaszentegyhriz tisztess6gdnek 6regbit6s6re,
fdembereink egyetemleges tan6cs6b6l szilardan elhatdroztuk,
hogy mint alAzatos firi Nektek, Szentatya, k6sz szlvvel 6s
aldzatos l6lekkel engedelmeskediink, kdszen arra, hogy mind
szemdlyiinket, mind javainkat kockdra vessiik J6zus Krisztus
ktivetds6ben, amennyiben Ndlatok a magunk 6s mieink
iidv6re seglts6get, tanAcsot 6s kedvez6st talAlunk. Ez6rt
szinetek el6 kiildttik a ktildnleges bizalmunkat €lvez6 G[er-
gelyl gy6ri p{ispdk tisztelendd atyr{tz?8, aki Hozz6tok 6s a
r6mai egyhizhoz hiis6ges, nektink 6s orszd,gunknak igen hasz-
nos 6s 6rt6kes, s akit 6rdemei mindenben ajAnlanak, al6zato-
san 6s odaadAssal k6rve, hogy azt, amit r6szi.inkr6l El6tdkbe
ad, figyelemmei rneghallgatni 6s kdszsdggel tudom6sul venni
kegyeskedjetek, mindenben ugyanazt a hitelt adva neki,
mint szem€lyiinknek, tudva, hogy ezzel minket buzg6kb6l
m6g buzg6bbakkA tesztek IrAntatok 6s az. apostoli sz6k ir6nt.
Kelt Bere mellett, janudr 13-en.s77

Kdz\lve: Huillard-Briholles: Examert. 97. I.
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(1240.)

Maggarorszdgi pilspdk a pdrizsi pilsp6kh6z

A tatdroks?8 eset6r6l azt Irom N6ktek, hogy Magyar-
o19zig hatArdnak kdzel6be 6rkeztek Ot napi jdrdsnyira, s
el6rt6k a Dnyeper nevf vizet, amelyen nydron nem [udnak
ritkelni.2?t Meg akarvdn ez4;rt v6rni a telet, maguk el6tt
ktildtek bizonyos k6meket OroszorszAgba,reo akik k6ziil
kett6 foglyul esett, s Magyarorszdg kir6lyAhoz kiildt6k 6ket,
6s az 6n drizetem alatt vannak. T6lUk tud.om az rijsAgokat,
amelyeket Veletek kdzltik. Megk6rdeztem 6ket, hol az 6
hazAjuk? 6s azt felelt6k, hogy bizonyos hegyeken tril, ama
foly6 mellett fekszik, amelynekaneve: Egoggtst azt hiszem
hogy ez a n6p G6g 6s M6gog n6pe.eer l(6rdezgettem 6ket
hitiikrdl, 6s hogy rtivid legyek, semmiben sem hisznek.tss
Azt mondogattdk, hogy a vil6g megh6ditdsiira indultak el.
A zsid6k irAsdt haszn6lj6k, mivel azelltt nem volt saj6t trd-
suk.18. Megkdrdeztem, kik tanitott6k meg 6ket irni? Azt
felelt6k, hogy bizonyos s6padt arct emberek, akik sokat
btijttilnek, hosszri ruh6t hordanak 6s senkit sem bintanak,lss
6s nrinthogy sok olyan r6szleteket mondtak ezekr6l az em-
berekr6l, amelyek megeg'yeznek a farizeusok 6s szadduceusok
babondival, rigy hiszem, hogy azok szadduceusok 6s farize-
usok.286 K6rd6semre, hogy bizonyos 6telekt6l tart6zkodnak-e,
azt felelt6k, hory nem; megeszik m€g a b6ket, kutydt, klgy6t
is, 6s t6logatds n6lkiil mindent. K6rdeztem, hogyan jtittek
ki a hegyek kdztil, amelyek ktiziitt laktak? Azt felelt6k, hogy
hrisz napi jAr6f tild azoknak a hossza 6s sz6less6ge; tizenk6t-
ezer ember pedig mindig lovon iil 6s 612.1 a sereget. J6 lovaik
vannak, de butdk; sok 16 k<iveti 6ket lovas n6lkti l, t igy, hogy
ha egyikiik lovagol, hrisz vagy harminc 16 k6veti.zez piingf|-
juk b<irb6l val6 6s er6sebb, mint a vas, hasonl6k6ppen a lovak
takar6ja is. Gyalogolni nem tudnak, mert lAbuk r6vid, fels6-
testiik meg hosszri. Jobb nyilaz6k, mint a magyarok 6s a'
kunok, ijuk is er6sebb. Amely fdldre csak behatolnak, le-
gyilkoljdk a lak6kat, kivdve a kisdedeket, akiket szemiik
ldttdra mdgly6n 6gettet meg Zingiton, az 6 uruk, nev6nek
jelentdse szerint a kirdlyok kirflya.zee N€gyvenkdt tanfcsosa
van, akikre Zingiton pecs6tj6t bizta.2Ee Senki sem meri az
eg6sz seregb6l megk6rdezni, hov6, tart uruk, vagy mit szdn-
ddkozik t€nni, legfeljebb suttyomban. A barmok tej6t issz6k,
6s sokszor megt6szegednek.2e0 Mds rijsdgot nem tudtam t6l[k
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meghallani, mint azt, hogy el6ttiik jArnak azok a 16p9\'
akiket Mordanusoknak hlvnak;2ol ezek leiilnek mindenkit
kiv6tel n6lkiil, 6s senki kdziiltik sarut nem tilthet addig' mlg
embert nem <ilt; azt hiszem, hogy ezek 6ltal veszhettek el
azok a d.ominik{nusok €s ferencesek 6s m6s kdvetek, akiket
a magyarok kiralya kiild6tt k6mlel6sre.2e2 K6ts€gtelenill
eln6pteienitettek 6s elpusztltottak minden fdldet eg6szen
az emlitett vfzig.rse

I{dzdloe: Fei&. IV 11. 232. t.

(51) (1241.) mijus 18.

IY. BiIa kiralg IX. Gergelg pdpdhoz

Krisztusban szentsdges atydnak GIergely]nek, Isten
kegyelmdbril a r6mai szentegyhdz fdpapj6nak, B[6la]' ugyan-
azon kegyelemb6l Magyarorsz6g kir6lya, mindenben ktiteles
6s alAzatos tiszteletet.

Amidta csak Magyarorsz6g teriilet6n a katolikus hit
isteni kinyilatkoztatAs r6v6n elterjedt, mint el6deink is,
minden hatalmuk al6 tartoz6kkal, rigy mi is, mihelyt az or-
szflg korm6ny6t k6zbevettiik, napn{l vilAgosabban tudja
Szents6gtek, milyen 6szinte h6dolattal tisztelttik mindenben
a r6mai szentegyhAzat, mint anydnkat €s tanft6mestertinket.
Ez6rt adtuk bizalommal tudtS,ra Atyasigtoknak azl a sztirnyii
szerencs6tlens6get, amely minket 6s MagyarorszAgot a ta-
tArok vad6llati kegyetlens6ggel d0hiing6 serege 6ltal 6rt.
A minap6ban az Ur felt6maddsAnak i.innepe kiirtil t0rtek
ugyanis be Magyarorsz6gra er6s seregg€l 'nn, nagy sokasiggal,
6s korra meg nemre val6 tekintet n6lktil kard6lre hdnytak
rnindenkit, akit csak el6ltal6ltak, templomokat s Istennek
szentelt helyeket gyrijtogatdssal, ember<il6ssel s mds szdrny{i-
s6gekkel szents6gtelenitettek meg, dicsekedve, hogy minden-
kit, de f6leg a keresztdnyeket leigt.zzhk fdmadjon fel teh6t,
k6rjtik 6s esdekliink, Szents6gtek gondoskod6sa a kereszt6ny
n6p megsegitds6re, adjon nektink 6s Magyarorsz6gnak tan6-
csot 6s segits6get, el\zze meg Szents6gtek buzgalma a vil6g-
pusztulAst, nehogy a legkisebb k6sedelem folyt6n darabokra
szaggatta l6gyen a farkas a bdrAnyt, s ne legyen, akin segi-
teni lehessen. Mindennek 6s egyebeknek b6vebb kifeit6s6re
AtyasAgtok el6tt, ki.ildjuk jelen leveltink 6tad6jdt, a mi sze-
retett hivtinket, S[IstvAn] v6ci piisptik tisztelendti atyit,ze6
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k6rve, hogy mindabban, mit r6sziinkrril ekiad, k6telkedds
ndlkiil hitelt kegyeskedjetek neki adni. Kelt Z6grdbban,
m6jus 18-en.2eo

Kdzdloe: Fejdr. IV 11. 214.

(52) (7241.)

IY. Bila kirdlg IV. Konrad nimet kirdlghoz

Dics6s6ges Konrdd trnak2e?, Isten kegyelm6b6l N6met-
orsz6g fels6ges kir6ly6nak, B6la, ugyanaz 6ltal Magyar-
orsz6g kirAlya, iidv0zlet6t 6s akarat6.t, hogy tetsz6s6re
legyen.

A szlvb6l jOv6 keserilsdg 6s frijdalom siralmdt vagyunk
k6nytelenek hfriil adni, s j6kedvtnknek szomorfsilggit s
b6natt{ vAltozdsdt, mert szerencs6tlen eseti.inkb6l kifoly6lag
a kereszt6nys6g kiirtat6sft6l reszkettink. A mi megvd.lt6nk,
megsokallva az id6 gonoszs6g6t 6s a gonoszsAg mindent
feltilmfl6 el6radAs6t, olyan vihart tdmasztott, amely mar
nemcsak hullAmaival dobAlja a h,iv6k haj6cskrijdt, hanem
elmertil6ssel is fenyegeti, hacsak az Ur, hosszri szi.inetel6s utAn,
a kdnydrg6k ki6lt6sait6l 6s hangjdt6l megindittatva, veszdlybe
jutott n6p6nek segfts6g6re nem siet. Mert er6sen hisszi.ik,
hogy az, akinek akarata irinyit mindeneket, az emberis6g
bfinei piatt engedte a magukat tatAroknak nevez6 barb6r
n6peket, mik6nt a puszt6b6l el6jtivd s6skakat, messze kelet-
16l, a nagyobbik MagyarorszAg, Bulgdria, Kunorsz6g, Orosz-
orsz6g meg Lengyelorszdg 6s MorvaorszAg elpusztitis6ra2e8,
n6hAny v6r 6s er6d kiv6tel6vel, amelyek a mai napig is tartjik
magukat2es. V€gtelen sok ember legyilkoldsdval nyomorultul
elpusztitottek, tij lakosoknak hagyva hAtra a ftildet, s rijabban
a mi orszdgunkat is - 6 fejdalom - eg6sz6ben elfoglalt6k
a Dun6ig, s amit a legnagyobb szivf6jdalommal vehettink
csak a szdnkra, nyomorultul legyilkoltak tiszteletre m6lt6
6rsekeket, piispdkdket, apdtokat, szerzeteseket, ferenceseket,
dominikdnusokat, meggyaldzott asszonyokat 6s sziizeket,
a n6pek t<imeg6t. Pedig kem6nyen k6sziiltiink 6s igyekezttink
ellen6llni, elkeseredett titktizetet is vivtunk veliik3o0, de mosto-
ha l6v6n a szerencse, btineink miatt megengedte az Ur., akibe
rem6nytink horgonydt vetetttik, hogy alul maradjunk.
Egy6bk6nt azt a bizonyos hirt vettiik, hogy a t6I elej6n N6met-
orszdgot akarjAk hirtelen megrohanni, rem6lve, hogy innen,
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-,J; ;;ily elhirulvan, minden orszagot 6s tartomrinyt
elfoglalhatnak. 

-Mivel 
teh{t nemcsak a mi, de az egfisz.keresz-

t6nys6g rem6nys6ge van jelenleg kogk{r_a _vetve, miutd'n a
mi v6d6falunk nagyr6szt leomlott, a Ti Kedvess6gteket biza-
lommal k6rjiik 6s intjUk, ktinydrg6sekkel ostromolva az (Jrat

is, hogy J6zus Krisztus nevdnek tisztess6g66rt 6s a ryi kdnydr-
g6sUn[€rt mdlt6ztassatok kdsedelem ndlkiil segltsdgre- sietni
a mi v{delmiinkre, helyesebben az egesz kereszt{ny emberis6g
megment€s6re, e hitetlenek ellen, k6rve 6s intve alattval6itokat
e klgyes cselekedetre, olyan k6szs6ggel hallgatva meg k6r6-
stinkel, amelyet az egesz kereszt6nys{g nev6ben int{ztiink
Hozz|lok, hogy az egbsz fiildkereksfget fenyeget6 veszede-
lem elkerUlhefii legyen a Ti 6s t6bbi krisztushiv6 segitsdg€lel'
mi pediq iirtikke h6l6sak lesziink majd Nektek 6s m6lt6n
ad6iaitok. Ertesitsenek h{t minket frkez6stikrdl azok,
akik hajland6k magukat felajAnlani Istennek engedelmeskedve
a mi segits€g0nkie, hogy orszAgunk hat6r6n tisztess6gg,el
fogadhassuk 6ket. Amit pedig e sorok Atad6jamintktivetUnk8or
helyetttink mond, annak mdlt6ztassatok hitelt 6s bizalmat
adni .80r

Kdzdloe: Wenzel. II. 126, l.

(53) 1242. januar 4.

I-ilir, a bicsi Schollenslilt apatia a nyugati klirushoz

Az egyhdzi f6rfiaknak s az anyaszentegyh6z mindazon
hiv6inek, ikikhez ez az iris eljut, F[6lix] Isten kegyelm6b6l
Sziiz Miria monostorAnak alfzatos apdtia, 6s az 6 bencds
konventje Magyarorszd.gbansos, a Szentlflek vigasztal{s{t'
amelyet Szent Benedek 6rdemelt Deg, 6s az 6r0k tidvbss$get.

Szeretetekbc ajdnljuk e sorok 6tad6it: B. 6s I. szerzete-
seket, rendh{zunk papjait, akiket a Szent M{ria-kolostorb6l
IrorszAgba kiildiink tart6zkodAsra. S ezt a tatArok v6ratlan
megjelen6se miatt kell tenniink, 6h f6jdalom, akiket izmaeli-
tAknaksor is neveznek. Oh 6desany6.nk az egyhez, sirathatod
6s gydszolhatod Istennek szolg{16 fiaidat, akik sz6tsz6r6dtak
a tegt<UtOnbtiz6bb nemzetek k$zdtt a tatd,rok vii.ratlan el6-
buklian6sa folytin, akik a keleti hatf.rokat hatalmasan
elOzrinl<itt6k s az ottlak6 emberek legnagyobb r6sz6t elem6sz-
tett6k. Elpusztitottdk tcik€letesen a mi egyhdzunk javait
6s a testv6rek megdlhetds6t is tdk6letesen. A:zt mondj6k,

rv. gtr,e xonAxirx 
.por.rrrKAr 

r-nvnr.BzisE,

hogy negyvenk6t 6vvel ezelbtt indultak el a hegyek kiiziil,
amelyek k0z6 voltak z6rva.805 S kiindulva, innen, err6l
az Aikozott helyrdl, miut6n Azsia orsz6gait vad6llati m6don
elpusztltottel(, s n6gy kirdlyt 6ltek le embertelentil fejedel-
meikkel egytitt, m6g pedig Kappad6cia igen hatalmas kirA-
lydt, a perzsdk kir6lydt fdembereivel egyiitte0s 6s Oroszorszdg
6t hatalmas herceg6t307, Lengyelorszdg j6eml6kezetrl herceg6t,
H[enriket] negyvenezer ember6vel, egy napon, szinte egy
pillanat alatt meggyilkolt6k.sos AzutAn MagyarorszAg nagy-
nevil kirAlyAt: B6let futamftott6k meg, h6rom 6rseket, negy
piisptikdt 6s hatvanOtezer embert. Ebben a harcban sebesl-
tettdk meg halAlosan a kirdly ticcs6t, K6lmint, ri$y, hogy
hamarosan meg is.halt.s0e lvthn elhatoltak Ausztria, St6.jer-
orsz6g herceg6nek hat6rAig, Tteviso 6s Morvaorszdg, meg
Csehorszdg 6rgr6fjainak hatdrdigrto, karicsonykor pedig,
befagyvr{n a Duna, naBV erdvel dtkeltek a foly6 mdsik partjdra
is, az elsorolt fejedelmek fdldj6t pusztftva, mindenkit kergetve
kOrtis-ktiriil, nem keryelmezve a nemeseknek sem, szdrnyfi-
s€geket mrlveltek szemdrmetleniil. A templomokban hAltak
az asszonyokkal, az Istennek szentelt helyeket, oh f{jdalom,
barmok istAll6jdvd tett6k a legtdbb helyen. Tomboldsuk
okozta, Isten haragj6b6l, hogy egyh6zi el6kel6k, azaz 6rsokek,
piispiik0k, apdtok, f6papok 6s sz6ml6lhatatlan n6pttimeg
menektilt a barb6rok fdkezhetetlen fejedelmei el6tt, mert
mdst, mint halAlt nem vdrhattak; szerzetesek, apdc6k, pr6-
dikhtorok legyilkolva nyomorultul haltak reg, Krisztus
nevd€rt lettek v6rtantk, hissziik, hogy r6szesei lettek az iirtik
tidviiztildsnek. Ez6rt k6rjtik Kedvess6gteket,_ hogy nyiss6tok
meg irgalmassdgtok Ol6t. Kelt Bdcsben, az Ur 7242.6v6ben,
janudr 4-6n.331

Kdzdlve: FeiCr. lV11.235. l.

(54) 1242. janu6r 19.

IV. BiIa kirdlg a pdpdhoz

Krisztusban szents6ges aty6nak 6s trnaksrs, isteni gond-
visel6sb6l a szents6ges r6mai egyhi.r, f6papjdnak, B[6la],
ug'yanazon kegyelemb6l Magyarorszilg, Dalmdcia, Horvdt-
orszdg, R{ma, Szerbia, Galicia 6s Kunorsz6g3l3 kirAlya,
mindenben {jtatos firii tiszteletdt, amint illik.

A legf6bb atya, aki btilcsesseg6vel v6gt6l v6gig mindent
erdsen k6zbentart €s sz6pen elrendez, jegyesdt, a szepld 6s
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r_"T" nClkiili_ egyh6.zat, amelyet sajat oldalseb6b6l kifoly6
draga v6r6vel vdltott meg a kereszt raj6n, olyan er6s szikiA-
ra 6hajtotta alapitani, hogy azt a pokol kapui is, er6t nem
tudvan venni rai.t.a: szolgaliAk, ktilOntiskdppen pedig egyediil
Pdterre 6s az 6 ut6daira bfzta kormdnyzilsat, rrosy riiniizot,
akik igaz6n ezen egyb.t,z fiainak valljak magukal, rigy enge-
delmeskedjenek neki, mint a tagok a fejnek, 6s kerd-id6b"en
bizton kapjanak k0lcstin6s vigasztaldst. Mivel az isteni
gondvisel6s, amely rendel6seiben nem t6veclhet, Titeket
valasztott e tiszts6g csricsdra, mi pedig mind.en el6deinket 6s
Onmagunkat mindig ezen eryhaz 6jtatos 6s enged.elmes fiainak
tudtuk, ez6rt kiiltindsk6ppen Bennetek vetjuk meg rem6nytink
horgony6t, ezekben a napokban, mikoi leigdiott minket
a tatAroknak nevezett pogdnyok solcasAga, nem tudvdn
nekik mi 6s a mieink ellendllni, hacsak a Ti, az egyhfuz 6,s
1 kalglikus fejedelqg\ segits6ge Isten ut6n nem ldmogat.
Elktildtiik a szentsz|khez el<isztir a tisztelend6 v6ci puslok
aty{t, hogy Magyarorszdg veszedelm6r6l 6s Krisz.tui itieni
egyhdzainak v6gvesz61y6r6l 6rtesttsenerr, mAsodszor Luk6csot,
? BV61i egy}'f.z prdpostjAt 6s Istvdn f6esperest, akik min[
6rtestiltiink, elpusztultak a tenger huildmaitran. Ime most
harmadszorra kiildjiik Atyasegtokhoz keclves szerzetes test-
vdreinket, k6rve._Atyas6gtokat, engedje sziv6ig hatolni a
bilincsbevertek s6hajait, a gy6szol6 

-tizvegyek, 
6ivak 6s kis-

d9-dek zokogrisdt, 6s hogy a Magyarorszagon tjonnan bepl6n-
!1_lt egyhaz irdnti buzg6s6g nyomorultul [Ovesitit t<i n" gyo*-
l6ltass6k, min6l gyorsabban kiildj0n Magyarorszdgra "otyatt
harcosokat, akik tudj{k, akarjdk 6s k6pesek veltinli6s Isien-
nek h61a m6g sz6p szimmal lev6 mieinkkel egyiitt Isten6rt
magukat falkdnt odavetni, f6k6ppen az6rt, [-ogy a Duna
foly6t a_t _ne l6phess6k, melyen a mindenhat6 Iiten eddig
megakad{lyozta {tkel6stiketsrs, kiiltinben Krisztus nev6nel
eml6kezete s a r6mai egyhfn 6ld6s6b6r nektink 6s atviink-
nak mindez ideig juttatott korona dics6s6gfe att6l liezdve
eltdrtiltetik, 6s szabad utat nyernek mindenlel6 a t6bbi or-
sziigok megrohanisara. Mert Krisztus nev6nek e karoml6i
nem el6gszenek meg a mi hatd.rainkkal, hanem arra k6szi.il-
lek' h-osv mindgn kereszt6ny orszAgot vadillati dthdngri
$egyetlensdgget letiporjanak 6s Isten egyhAzait lerontsdi,
ha tehetik. Arra k6rjuk teh6t szentsdgtJliet, hogy a velen-
ceiekn6l, akiknek hajit6g6peire a mond.ott foly6n valo attetes
megakaddlyozasAra legink6bb sztiks6giink 

-volna, 
de m6s

kereszt6ny fejedelmek orszAgaiban iJ hirdessen keresztes

nAulr por"lrtKAr r,Bvsr.Bztse

hadjdratot, megdrtetve, veltik, hogy ez a veszedelem az eg6sz
kereszt6nys6g meggyalAzisdval Gnyeget, s buzdltva B'tet
6s b{inbocsAnat lg.6ryt6vet lelktikre totvl, irngy aki az .gynt,
t qltit javdt 6s sajdt boldoguldsat egyardnt ilarj a, az [hvot
ad6 kereszt jel6t felv6ve, el ne murassza nagyn-6;i rctizepoig
legyveresen Magyarorsz6gra jOnni. Bizton remet.;iit<, nog:yhi
sz_ents6gtek minderr6l gondoskodik, Isten segltjdg6ver "gy?:
zelmet fogunk aratni a pogAnyokon. Buzg6n-keritit< 

"rl"ir,logy amit kedves testv€reink az elpusztult egyhezak, nun.r.-
lu.t"" az esztergomi, kalocsai 6s gy6ri dolgaiidl megbizAsunk-
Pdl 919 fognak Alva_slqtoknak 

-adni, 
hithat6san" mag66vr{

tenni kegyeskedj6k. Kelt csdzma mellett, janu6r 1g-!n.uo
Kdzdlue: Huillard-Brdholles: Historia Ffid.erici . . . g0Z. I.

(55) (1242.) febru6r 2.

Maggarok a pdpdhoz

Krisztusban szentsdges aty6nak, .. . frnaksr?, isteni gond-
vi.sel6s folytdn a r6mai szentegyhAz fdpapjanak, a sz€kesf-eh6r-
vAri, esztergomi, budai, veszpr6mi, p6cii kAptalanok, a cisz-
lerci, premontrei, Agostonrendi, benedekrendi apatok, perje-
lek 6s testv6rek, a dominikanus, minorita, ispotdlyor, f.*p-
lomos s_egy6b rendekbdl val6 testv6rek, ispAnok, tatonAi<,
virn6pek, polgdrok s az emlitett vAroso[ban, vdrakban,
megy6kb_en 6s mds er6ditett helyeken mindkdt nemb6i
tisszegyiilt mas magyarorszigi ktiztiss6gek, akik a tat6rokt6l
meghagyattak, cs6holjdk a fiildet a szent l6bak el6tt.
. -I{inlt-togy a r6mai- szentegyhAz mind.en egyhAz anyja
6s oktat6ja, 6s csakis rea tekinth-etnek Isten ut6i-mint anvli
iilre, -egyedtli mened6khelyiikre azok a nagy szorongattatAs-
ban.lev6.egyhdzak, amelyek azt sem tudj6k, mit tdgyenek;
ezLrt az isteni kegyelem rendel6s6b6l Neklek kell, sz6itatya
-a? egyglgTes .Sylr4TOl gondoskodni, hogy az irgalmas 

-6s.

ktinydrtil6 Isten p6ldaj6ra, akinek helyettes6 vagytoli a f 0ld0n,
irgalm-a.ss6got gyakoroljatok minden-ekkel, f6l;g pedig azok-
kal, akik a keresz-t_ nev6nek gyalilzatitra jutotiai ny"omorri-
sigba. M6lt6n bizik ebben a magyarorszAgi egyh6i, amely
sok 6s sokf6le veszedelemt6l srijtvi minteg-y niigsemmisulf,
6s fel€d mint Isten ut3n egyeilen mened6k i,jte toihitja ktiny-
nyekt6l elhomalyosult szem6t a kinok m6ly6r6lj biztdn
rem6lve 6s szil{rdan meggy6z<id.ve, hogy ha az ipostoli j6s6g
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gyor!_ segitsdget nyrijt, m6g megtrirt6nhetik, hogy feltdmad.
Enn6lfogva veg'ye tudom6sul szent Atyas6gtoi<, hogy a
keresztrefeszitett ellens6gei, akiket tatdroknAk hivnak, hisz-
szilk, hogy bfineink ktivetkeztdben, hirtelen 6s vAratlanul
Magyarorszdgra rontva, az egflsz orszAgot eg6szen a Duna
folyamig nagyobbr6szt elpusztltottdk; megtilt6k a pOspti-
kdket, apdtokat, szerzeteseket, dominikdnusokat, minori-
tAkat, templomosokat, ispotdlyosokat, pr6postokat, espere-
seket, kanonokokat, papokat, klerikusokat, ispinokat, ka-
tonikat, gUgy096 kisdedeket, f6rfiakat €s n6ket, akiket
vigy{zatlanul sz€tszakadozva taldltak, megszdml6lhatatlan
sokas6got, az ifjakat, sztizeket, csecsemdket az dregekkel
egy[tt a faldnk tltzzel semmisitett6k Reg, mdg sirat6 Ozvegyek
sem maradtak utdnuk; irgy, hogy ndlunk beteljesedett a
legyilkoltak sokas6grit vigasztalanul sirat6 pr6fdta panasza.sra
A selyembe <iltrizcittek vrllogatris ndlktil a szeg6nyekkel egyiitt
meltek fogsAgba, 6s ami mindezeknOl nyomorris6gosabb 6s
utdlatosabb: rdgyrijtott6k a templomot a papra 6s hiveire,
a szentek erekly6j6t s magdt az Br testdt kArhozatuk n6vel6-
s6re ldbbat taposva, a templomokat istdll6v6, a szentek
kopors6it jdszollA viiltoztattdk. A megpr6bdltatds emez
6jszak6j6n szivvel-sz6jjal kidltjuk Szents6gtek fiil6be leg-
bens6bb kdnydrg6siinket: jusson Irgalmassdgtok szfne el6 a
bilincsebevertek s6haja, hogy bosszultass6k meg az Ur
szol_g6inak kidmkitt vdre 6s a megfeszitett nev6nek meg-
gyalAz6sa, hogy a gyilkosok, szents6gttir6k 6s k6roml6k
gonoszsdguk sokas6ga szerint lt6ltessenek el, megtudva,
kit mer6szeltek 6td0fni. Es mi, akik Krisztus nev€nek ellen-
s6geivel a Duna kapuj6ban szembeszAlltunk, ahogy tudtunk,
az anyaszentegyhAz segits6g6t remdlttik 6s nem jtitt. A Duna
befagyt6val aztAn szabadd6 6s lehets6gess6 vAlt szdmukra
az Stkel|s hozzdnk. Miut6n 6tkeltek, szerte szdguldoztak a
vid6ken, telve rosszindulattal, hogy vdgrehajtsdk gonosz
sz6nd6kaikat, mi pedig t6bben, j6l felfegyvrirkezve bevetttik
qragunkat Sz6kesfeh6rvdr, Esztergom, Veszpr€m, Tihany,
QVrir, Pannonhalma, Mosony, SoprJn, Vasv6r,lN6metlU:v6r,
Zala, L6ka s tril a Dunfn: Pozsony, Nyitra, KomArom,
Fiilek, Abarijvdr vdraiba 6s m6s er6Oitett helyekbe, Isten
irgglma ut6n Szents6gteknek 6s Isten egyh{z6nak segits6gddrt
esdekelve 6s er6sen rem6lve, hogy ha kdnycirtilve rajtunk,
sietve segits6gtinkre jiinndtek, ellene tudnAnk 6llni ellens6-
geinknek, bAr ravaszsdgukkal, ami erejtikn6l is nagyobb,
ig.en szorongatnak. Enn6lfogva Atyas6gtok szents6g6hez
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osszetdrt szlvvel s hangos slrAssal kOnydrgiink, hogy e sorok
6tad6j6t, a Krisztusban szeretett Salamon mestert, a sz6kes-
fehdrvAri Szent Mikl6s-kdptalan pr6post-kanonokjAt, t6r-
saival egyiitt mint ktilOnleges kdveteinket, akiket Kegyel-
rness6gtek lAb6hoz ktildttink a magyar egyhhz megsegit€s6t
kieszk<izlend6, irgalmasan 6s nagylelkfien meghallgatni m6l-
t6ztassatok Isten nev6ben, 6s mivel a kdsedelem veszdlyes
lehet sz6.munkra, Isten s a Ti tisztess6getekre a lehetd leg-
gyorsabban kiildjdtek vissza 6keL hozzdnk. Tekintve, hogy a
mi szdrnytis€ges pusztulisunk utdlatossdgdt hosszadalmas
6s v6gtelen nag'ys6ga miatt szinte lehetetlen is volna r6szle-
tesen el6adni, s nem is illik finom izl6sii ftileteket leveltink
terjeng6ss6g6vel sdrteni, mdlt6ztassatok mindenben jelen
Ievelunk 6tad6inak azt a legteljesebb hitelt eldlegezni, amit
csak Szentsdgtek a mi rdsziinkrdl feltdtelezhet. Kelt Sz6kes-
fehdrvart, gyertyaszentel6 napjdn.sle

Kdzolue: MIOG. 1915-1916.

(56) (1250.) november 11.
' 

lV. B/;Ia kirdlg lY. Ince papahoz

Krisztusban szents6ges atydnak 6s rirnak I[nc6]nek,8u0
a r6mai szentegyh6z t6papjdnak, Bdla, MagyarorszAg kir{lya,
kOteles 6s alilzatos tiszteletet mindenben.

Most, amikor nemcsak orsz6gunkat, de Eur6pa eg6sz ke-
reszt6nys6 g6t a le gnagyobb vesze delem f enye geLi, azI tartottuk
sztiks6gesnek, hogy Szents6gtekhez ne csak ktiveteket kiild-
jtink, hanem magunk szemdlyesen menjtink el, ha lehets6ges,
Atyas6gtokhoz 6s testv6reitekhez, bizalommal tan6csot 6s
segitsdget szorgalmazni, de mivel sok minden akadAlya
tAmadt annak, hogy sziviink szAnd6ka szerint szem6lyesen
Hozz|Lok mehessiink, a tisztelend6 B[ertalan] atyrit, a p6csi
ptisp<ik<it82r ktldtiik, akit az utazds neh6zs6gei 6s akaddlyai
tart6ztatnak az orsz6gunkba val6 visszatdr6sben, s tgy
v6ljiik, hogy m6g nem messze tart6zkodik udvarotokt6l,
ez6rt hivtinkkel, Simon isp6nnal,322 e lev6l viv6j6vel tjra
meg tud jelenni Atyas6gtok szine el6tt. Szentsdgtek szfves
j6indulatd6rt esedezi.ink, hogy AtyasAgtok gondosan kegyes-
kedj6k meghallgatni 6ket a mi k6r6stinkre, orsz6gunk 6lla-
pot6r6l, a tatdrok elleni 6vint6zked6sekr6l, s az ezzel kap-
csolatos neh6zs6gekr6l, teljes hitelt adva szavaiknak. Kelt
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V. YEJEZET

Szent Mfrton piispOk 6s hitvall6 i,innep6n, november h6
11_6n.823

Kdzdloe: F'ejCr. IVII. 29s. L 
i

(57) (1250.) november 11.

IV. BdIa kirdlg IV. Ince pdpdhoz

Krisztusban szents6ges aty{nak, IIncel rirnak, Isten
kegyelm6b6l a r6p{ szentegybflz f.6papjdnak, B[6la], ugyan-
azon kegyelemb6l MagyarorszAg kiralya mindenben ktiieles
6s alAzatos tiszteletet.

. .Minthogy Magyarorsz{got a tatArok pestise nagyobb
r6sz6ben pusztasdggi vartoztatta 6s mint a juhaklot a kert-
tds, tigy veszik kdrtil a hitetlen n6pek, mdrmint a rut6nek,
brodnikoks2r keletr6l, a bolgar 6s bosnydk eretnekek d6rr6l,
akik ellen jelenle-g is harcolunk seregi.iDkkel,szo egyedfll nyu-
gatr6l 6s 6szakr6l a n€metekt6l, mint azonos hitet vall6[t6l
kellene orszdgunknak a segits6g ndmi gytim<ilcsdt vennie,
de innen is nem gytimolcs<it, hanem a villongds tOviseit kell
6rezni.ink, mikor az orszdg javait v6railan rabl6t6mad{sok-
kal ragadozzitk el.3zs Miattuk, f6k6nt azonban a tatArok
miatt, akikt6l f6lni hAbonis tapasztalat tanitott meg, mint
a titbbi o,lyan nemzetet, akiken mAr keresztilgfuzoltak, or-
szdgunk f6papjaival €s el6kel6ivel tanAcskozva, j6nak Littuk,
hogy Krisztus helyettesdhez 6s az 6 testvdreihez menektil-
j[n!, mint egyetlen, 6s a kereszt6nysdg v6gs6 szorongatott-
s6gAban v6gs6 v6delmezdh6z, hogy riltalunk R6tok is es a
tdbbi kereszt6nyekre is be ne ktlvetkezzlk az, amit6l tar-
tunk. Mert napr6l napra jOnnek hozzilnk a hirek a tat{rokr6l,
Itogv nemcsak elleniink k6szi.il6rlnek, akikre legjobban fene-
kednek, ami6rt ekkora csapds utd.n is vonakocltunk megh6-
dolni, holott minden mis nemzet, amely ellen erejiiket *"g-
mutatt6k, 6s f6kt6pp orszdgunk keleti szomszddjai, mint
Oroszorsz6g, Krinorszdg, a brodnikok, Bulgdria, amelyek
azel6tt j6r6szt a rni hatalmunh alA tartoztak, mind. aao-
fizet6ik lettek,sez hanem az eg6sz kereszt€nys6g elren; s mint
azt ttibb szavahihet6 bizonysAgb6l tudjuk, szilArdan elhat6-
roztitk, hogy rcividesen eg6sz Eur6pa ellen tem6ntelen hadat
inditanak. Tartunk ttile, hogy ha ez a n6ps6g el6rkezik, a
mieink, akik nem tudnak ds nern is akarnit< a tatarok vad.
kegyetlens6g6vel szembeszdllni, akaratunk ellen6re f6re-
lemb6l megh6dolnak, mik6nt mdr igy cselekedtek elsorolt
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szomszddaink, ha csak az apostoli szentszdk bdlcs gondvi-
sel6se el6rel6t6bban 6s hathat6sabban meg nem erdsiti or-
szAgunkat, hogy megvigasztaltassanak a n6pek, amelyek
itt laknak. F6leg k6t dolog miatt irunk: hogy ne vddoltas-
sunk se lustas6ggal, se hanyagsdggal. A k6szs6g dolgdban
ezt mondjuk: amit a gyakorlati tapasztalat harci k6szs6-
giinkb6l megmutathat, azt m{r megmutattuk, mikor magun-
kat 6s a mieinket kitetti.ik a tatarok soha nem lAtott erej6nek
6s furfangjinak. De hanyags6ggal sem vAdoltathatunk,
rnert mikor a tatdrok orszAgunkban harcoltak elleniink,
a sz6ban forg6 iigyben megkeresttik az eg6sz kereszt6nys6g
hArom legf6bb udvardt, tudniillik a Tieteket, mint amelyet
a keresztdnyek minden udvar urAnak 6s mestbrdnek hisznek
6s vallanak, a csAszAr6t,3z8 amelynek szAnd6kunkban volt
magunkat is al6vetni, ha az emlitett pestis idejdn nektink
hathat6s segits6get 6s t6mogat6st nytjt; megkeresttik a
francid.k udvarAt is,are de mindezektiSl semmif6le vigaszt vagy
segits6get nem kaptunk, csak szavakat. Mi pedig ahhoz fo-
lyamodtunk, amihez lehetett, 6s a kereszt6nys6g 6rdek6ben
megaldzva kirdlyi m6lt6sdgunkat, k6t lednyunkat a rut6nek
kdt herce g6hez, a harmadikat meg Lengyelorszdg herceg|hez
adtuk ndUleso, hogy t6lUk s mds keleti baritainkt6l megtud-
hassuk a tatfuok gondosan titkolt terveit, s igy szdnd6kaik-
kal s csalArd furfangjaikkal alkalmatosabban szembesz6ll-
hassunk. Befogadtuk a kunokat is orszd.gunkba88l, 6s sajnos
most pogAnyokkal v6delmeztetjtik orsz6gunkat, pog6nyok-
kal tiportatjuk le az egyhdz ellens6geit. S6t a kereszt6nysdg
6rdek6ben elsdsziilott fifnkat kun lednnyal hizasitottuk
tisszesss, hogy ezzel elkertiljiik a rn6g rosszabbat, 6s alkalmat
teremtstink riket keresztviz al6 ddesgetni, mint azt m6r
t0bb0kkel megtettiik. Mindezzel 6s egyebekkel szeretn6k
a szent f6pap el6tt vilagosan bebizonyitani, hogy ilyen szo-
rongatott helyzetben Eur6pa egyetlen kereszt6ny uralkod6-
jetdl s n6p6t6l sem kaptunk hasznos segits6get, csak a je-
ruzsAlemi ispotdlyosok hdz6t6l,sse amelynek tagjai k6r6siinkre
nemr€g fegyvert fogtak a pogAnyok 6s eretnekek ellen,
orszAgunk 6s a keresztdny hit v6delm6re; ezeket rOgtdn el is
helyeztiik a legvesz6lyesebb tertleteken: ttil a Dun6.n a
kunok 6s bolgfuok hat6r6n,sEr mert orszAgunk megtAmad-
tatAsakor erre is kapu nyilt a tatarok serege szAmAra. Err6l
a tertiletr6l szeretn6k rem6lni, ha sz6nd6kunkat 6s a mondott
testv6rek sz6nd6kAt Isten is timogatja s az apostoli sz6k
is kegyeskedik j6indulat6ba fogadni {iket, hogy mik6nt a
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o"; ;":r"ntinapolyi tengerig hatol, rigy lerjeszthetjtrk
{Italuk a kereszt6ny hit oltv6nyait,6s lgy a r6mai birodalom-
nak, s6t m6g a Szentf6ldnek is hathat6s seglts6get nyrijt-
hatnak. MAs r6sztiket orsz6gunkban helyezttik el a Duna
mellett dpltett vAraink v6delm6re, mert ebben jAratlan a
mi n6piink. Abban Allapodtunk meg ugyanis sok tan6cskozAs
utAn, hogy nekiink is, egdsz Eur6prinak is ildvtisebb lesz,
ha a DunAt varakkal er6sttj0k.sas lv[s1f ez az ellenAllds vlze;
itt szAllt szembe Heraclius Koszroesszel a r6mai birodalom
v6delm6benr836 itt Alltunk mi is, bar felk6sztiletlentil 6s srilyos
csapAs utAn, tlz. h6napon At ellene a tataroknak, pedig or-
szigunk akkor m6g tgysz6lvdn teljessdggel varak 6s v€d6k
hijAn sztikdlkriddtt. Ha ezt, ami tdvol legyen, a tatfuok egy-
szer birtokba veszik, nyitva AII a kapu sz6mukra a t0bbi
katolikus hitii orsz6g fel6, mert egyrdszt itt nincs a keresztd-
nyek fel6 ttjukat 6116 tenger, mAsr6szt csalAdjaikat 6s cso-
d6latosan sok dllatukat alkalmatosabban helyezhetik el itt,
mint barhol. P6lddul hozhatjuk AttilAt, ki keletr6l nyugat
leig6zAs6ra j6ve, kezdett6l fogva Magyarorsz6g k0zep6be
helyezte sz6khely6tasz; a cs6szArok viszont, akik n5rugatr6l
harcoltak kelet alAvet6s6re, leggyakrabban orsz6gunk hatArai
kdztitt gytijtOttek sereget.Ess Mindezekrdl teh6t gondoskod-
j6k f6papi Szents6gtek 6s kegyeskedj€k gy6gyit6 orvossdgot
alkalmazni, mieldtt a seb elmdrgesedik. A bOlcsek sokas6ga
csodAlkozik azon, hogy ilyen kciriilm6nyek kdziitt Atyas6g-
tok tAmogatta Franciaorcz{,g kir6lyAnak, az egyhAz e nemes
tagjAnak Eur6pa hatriraib6l val6 t6vozi,sd.t.38e M6g inkibb
csod6lkozik 6s nem sziinik meg csodAlkozni azon, hogy az
apostoli kegyess6g annyira gondoskodik a konstantinApolyi
cs6.sz6rs6gr6l meg a tengerenttli r6szekr6l, amelyek, ha el-
veszn6nek is - ami t6vol legyen - nem Artana Eur6pa lak6i-
nak annyit, mintha egyedtil csak a mi orszdgunkat foglaln6k
eI a tatdrok.s0o Isten 6s ember el6tt valljuk, hogy a sz6ban
forg6 dolognak olyan nagy a sziiksdgessdge 6s fontossAga,
hogy ha az utazAs ktiliinf6le viszontags6gai nem akadAlyoz-
n6nak meg benniinket, nemcsak kdveteket kiildendnk, aki-
ket k0ld0ttiink is, hanem szem6lyesen vetndkmagunkat l6bad
el6, hogy az egilsz egyhAz szlne el6tt odakiilthassuk a magunk
mentsdg6re, hogy ha a szents6ges atya sem tud segltsdget
nyfjtani, felszabadftjuk magunkat, hogy akaratunk ellen€re,
k6nyszeriis6gb6l megegyezztink a tatdrokkal. Kdny0rgtink
tehdt, tekintse az anyaszentegyh{2, ha nem is a mi, de el6de-
ink, a szent kirAlyok drdemeit, akik teljes buzg6sAggal 6s
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alAzattal alAvetett6k magukat 6s igehirdetdsiikkel n6ptiket
is az igaz hitnek, s azt meg is 6rizt6k a vil6g fejedelmei k0zt
tiszt6n 6s engedelmesen, ami6rt nekik 6s ut6daiknak, mfg
kedvezden mentek dolgaik, k6retlentl is megig€rtetett az
.apostoli sz6k r6,sz1rdl minden kegy 6s tAmogatAs, ha a szi.iks6g
rigy klv6nn6. Ime teh6t most val6ban fenyegetni l{tszik a
nagy sziiks6g, nyiss6tok meg az atyai szivet a hit v6delm6ben
a k6z javdra az Old<iztet6snek emez idej6n, m6skiiltinben,
ha k6rdsiink, amely a r6mai egyhitz hiveinek annyira kedvezd
6s annyira sziiks6ges, elutasit6sban r€szestilne, amit nem hi-
hettink, nem mint fiaknak, hanem mint mostohafiaknak,
mint az atyai nynjb6l kizartaknak, kellene sziiks6gt6l k6ny-
szerltve segits6get koldulnunk. Kelt Patakon, Szent Mdrton
ptisp0k 6s hitvall6 napjin, november 11-6n.sr1

Kazaloe: Fei6r. IV 12. 218. l.

(58) (1253.) m6jus 11.

IV. BiIa kiraly IV. Ince pdpdhoz

Krisztusban szentsdges atyinak, I[nce] trnak, isteni
gondvisel6sb6l a r6mai szentegyhAz f6papjiinak, B6la, Isten
kegyelm6b6l Magyarorszdg kir6.lya, odaad6 engedelmess6get
fitii tisztelettel.

Alland.6 buzg6s6gunknak ama heve, amellyel a r6mai
szentegyhfizat, mint 6desanydnkat bens6s6gesen kririiltilel-
ttik, s annak szeretete, amellyel eddig minden k6r6siinket
anyailag meghallgatva kedvezilen elint6zett, k6sztet benniin-
ket csodAlkoz6sra, Szent Atya, hogy ki befoly6solhatta
hamis 6s gonosz rAgalmakkal Szents6gtek ftil6t ir6ntunk val6
j6sdgos kdszs6gtek megviltozdsdra, ugyannyira, hogy
nemcsak eddig sohasem tapasztalt 6s meg nem drdemelt
visszautasitAst szenvednek jogos 6s tisztes h6r6seink, hanem
a v6rt vigasztalis helyett s€relem, a rem6lt 6rdm helyett
szomorts6g 6r benniinket. Mert ime, mikor nemr6g szeretet-
tel k6rtiik, hogy fogadjAtok el a tisztelend6 atya B[enedek]
kalocsai 6rsek, udvari kancelldrunk szem6ly6neksra az esz-
tergomi €rseks6gre val6 egy szivvel6s sz6val t0rt6nt ttirv6nyes
jel6l6s6t, mellyel mintegy ihletdsre mindenki, a jel0l6 egy};'i.r-
zal egytitt az orszfg egdsz papsAga 6s n6pe egyetdrt, mert
6thelyez6s6t mindenki iidvrisnek tal6lja a ktiz jav6ra, fAjda-
lommal kell mondanunk, nem taldltunk meghaUgatdsra
egyesekre 6s mindenkire kitimleni szokott nagy kegyelmess6-
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getekn6l, Amb6r S[IstvAn] blboros fr, praenestei piisptik ta-
n6csa 6s helyesl6se nagy segtts6get, s6t kedvezd elint6z6st
kellett volna hogy biztosftson, hiszen le{'reletek 6ltal kapott
erre megbizat6st; mi tdbb, val6jdban tgy kellene tekinteni,
hogy mindezt Szents6gteknek az 6 Sltala k6pviselt hatalma.
cselekedte. Megzavarodva 6s pirulva 6rezzik, hogy mikor
ehhez a trirv6nyesen 6s tinnep6lyesen int6zett iigyh0z kir6lyi
beleegyezdstinket jog szerint megadtuk, mint m6ltatlanok,
elutasit6sban rdszestilttink s a j6s6g forr6s6hoz fordulva
egy cseppet sem kaptunk, pedig nemcsak a szavazatukkal
hozzAjdrul6 jel6l6k, hanem a jelOlt drdemei miatt is, aki
ilyenekben bdvelkedve Isten 6s az emberek el6tt kedvess6
tette rnag6t, beleegyez6stink joggal 6s m6lt6n megerdsltend6
lcnne. Mert az esztergomi 6rsek egyhdzi 6s vildgi el6kel6ink
k6z0tt az els6, aki nekiink tan6ccsal 6s segits6ggel tartozik
szolgilni orszAgunk minden neh6z 6s titkos i.igy6ben, s aki-
nek jelenl6t6t nem tudjuk n6lktil6zni, m6g rtivid id6re sem;
m6ltdn a mondott egyhdz 6l6re kellett volna tehdt 6llitani
azt, aki annyira ktizszeretetnek tirvend tiszteletre rn6lt6
tulajdonsdgai miatt, hogy mindenkinek beleegyez€s6t jog-
gal ki6rdemelte. Mert ilyen ez a tisztelendd atya, akir6l most
sz6 van, 6s 6pp ez6rt nem magdn, hanem nyilvAnos helSne
val6, nem a sarokba, hanem az 6lre helyezend6, hogy mint
vildgossAg a gyertyatart6ba t6ve, mindenki p6ld6jira vilA-
goskodj6k 6s j6sdg6nak ki6rad6sAb6l r6szesiiljdn b6sdgesen
mindenki. Az esztergomi egyh{z 6l6re helyezve mintegy k6-
z6pen dllna, s kdrtls-kririil a k<izj6ra forditand minden hasz-
not hajt6 k6pess6g6t. Athelyez6se sem a kalocsai egyh6z-
nak, sem m6snak nem okozna k6rt, mert az esztergomi egy-
hhz 6l6re helyezve, hasznosabb tan6csad6, eredmdnyesebb
gondoz6, el6rel6t6bb gazda lehetne. Ez nem valami fj,
most kitaldlt szdnd6k, mert volt m6r p6lda arra, hogy hasonl6
6thelyez6s megttrrt6nt 6s helybenhagyatott, s nem ok n6lkiil,
hiszen a k<izj6t m6lt6n a mag6niigy el6 kell helyezni. Az em-
litett S[IstvdnJ biboros rir is, mivel a magyar piisptiki kar
tagja volt, s annak helyzet6vel teljesen tiszt6ban van,
semmik6ppen sem egyezett volna bele tudva egy ilyen {t-
helyez6sbe, sz6val 6s tettel helyeselve azt, aminek megt6r-
gyalis6n, majd iinnepi hAlaadis6n jelen volt, saj6t sz6j6val
mondva az ilyenkor szokdsos k0nytirg6st, ha ebben valaki-
nek s6relm6t l5tta, vagy akar csak gyanitotta volna. S6t ami-
kor parancsotokra az esztergomi kanonokok a kijeltilt id6ben
a v6laszt6sra, illetrileg jel<il6sre iisszegytiltek, s a Ti tekint6-

1 6 0

rv. n6r,e, ronAx^r,r polrrrrcAr r,nvgr,szfsr

lyetekkel S[IstvAn] blboros fr, amik6nt megparancsoltdtok,
a mi megk6rdezdstink n6lktil a beleegyezds6t adta, nyilvAn-
val6, hogy a jel<il6s joger6re emelkedett. Flbb6t ktivetkezik
teh6t, hogy a jeldlt 6s a jeltildk s6relme 6s zavarbahozdsa
n€lki.il - ne vegye rossz n6ven Atyasdgtok e besz6det -
nem kellett 6s nem is lehetett volna megv6ltoztatni azt,
ami ilyen tdrvdnyes m6d.on ttirtdnt. Mert b6r a hatalom tel-
jess6gdben mindent megtehettek, hatalmatokr6l ebben az
esetben m6gis le kell mondanotok, mik6nt Isten is, akinek
helyettese vagytok a fOldOn, nem csindl mindent felt6tleniil,
hanem bizonyos felt6tellel, j6llehet hatalma feltdtlen. Ti is
csak azt tehetitek meg - hogy firii bizalommal sz6ljunk -,
ami jogos. Ne szirmazz6k a jogtalansdgra alkalom onnan,
ahonnan a jogok erednek. Esedeztnk 6s ktinyOrgtink teh6t
alAzatosan 6s odaad6an Szents6gtek kegyess6g6nek, m6ltbz-
tass6k emldkezet6be id6zni, hogy szent dseink veliink egytitt,
vagyis ink6bb mi veliik egyiitt s Altaluk mennyit f6radoztunk
a kereszt6ny hit eliiltetds6ben 6s gyarapttAs6ban, amint az
megnyilv6nul a kunok megtdrit6s6nek iigydben tanrisitott
gondoskoddsunkb6l 6s buzg6lkod6sunkb6l is. Ezek nemr6g
hivattak a hitre s jdnnek most is napr6l napra.s{r A rutdneket
is mi htvtuk vissza az apostoli szentszdk ir6nti engedelmes-
s6gre; hirntikeik vagy mar eljutottak Hozzitok, vsgy most
vannak oda6rkez6ben.s{6 Eml6kezzetek meg arr6l, hogy a
k6szs6ges engedelmesked6sben, alAzatos tiszteletben, az apos-
toli szentszdk kdveteinek 6s m6s ktildtitteinek megtisztel6
6s b6kezti fogadtatisAban az iisszes kereszt6ny kirAlyok 6s
fejedelmek Fiiztil kitfintiink az apostoli szdk ir6nti szere-
tettnkkel. Epp ez6rt, 6hajt6sunkat 6s jogos k6r6siinket ne
6rts6tek f6lre, hiszen mi 6s orsz{gunk el6kel<ii k6szek, sdt
a k6szekn6l is kdszsdgesebbek vagyunk arra, hogy kedve-
tekre cselekedjtnk, ez6rL ezt a tdrv6nyesen ttirt6nt jel6-
l6st az 6rseks6g dsszes jogaival egyiitt atyailag ismerj6tek
el, mert kiiltinben olyan l6tszatba keriiln6tek, mint akik nem-
csak neki.ink, hanem az isteni akaratnak szegtilnek ellene,
hiszen az egfisz papsAg, a kirdly 6s a ndp, a szeg6nyek 6pprigy,
mint a gazdagok, a nagyok 6pprigy, mint a kicsinyek egyfor-
m6n akarjdk 6s kivdnjAk, hogy a mi tisztelend6 Benedek
aty6nk legyen az esztergomi egy}:^d.z atyja 6s pisztora, mdr-
pedig, hogy n6piesen, azazkozons6gesen sz6ljunk, a n6p szava
Isten szava, s a tcimeg v6lem6nye a pr6f6cia k6p6t rilti fel.
Kelt a nyulak sziget6n, mrijus 11-6n.848

K6zdloe: Fej&. IV 12. 141. I.
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ellent6teket kiegyenlltse. TArgyalAsai a beregi egyezm6ny (lAsd a
IV. fel. 250. sz. jegyzetet) megktit€s6re vezettek, ezt azonban
a klrAly nem tartotta be, s a legAtus, miutAn hiAba pr6bAlta 6t
meggydzni, 1234 tavaszAn vlsszatdrt R6m{ba, tAvozAsakor ki-
kdz6sftve a kirAlyt 6s tanAcsosait, ds az utlvart interdictum alA
helyezve. MagyarorszAgl m0kiiddse idejdu klsebb-nagyobb egy-
hAzl bOntetdseket r6tt kt rdszben anyagl, rdszbctt fot'tttal vdtsdge-
kdrt egyes egyhAziakra 6s vilAgiakra. Mlvel a pfpa ezeknek az
ftdleteknek a vdgrehajt6sAt felf0ggcsztette, Magyarorszdgon netn
sokat tdr6dtek vel0k, IV. B€la azonbatr vdget nl<art vetnl a bi-
zonytalan helyzetnek, s ezdrt kCrte az tlgy vdgleges tendezdsCt.

274.  L levdl  eredet i je ismeret len.  124ir .  dv l  pApal  dt l rata n vat ikAni
levdl tArban (Arrn.  I .  c .  X.  no.  5.)  Cs a pr t r lzs i  I l lb l lothdque Nat io-
nale fn.  c luny- l  tekercseln.  Klar l ta 

' l ' l te lner.  I .  171.  l .

275. JAnos domokosrendl szerzetes, 1234-1238 kbziitt boszniai ptls-
pdk, maJd domlnlkAnus rendf6niik. (Vd. a 352. sz. jegyzettel.)
A domokosrendiek pesti priorjAnak sem nevdt, sem egy6b adatait
nem ismerjtlk.

276. Gergely gy6ri ptispiik, lAsd a IV. fej. 233. sz. jegyzetet.

277. L lev6l eredetiie ismeretlen. 1413. 6vl mAsolata a vatikAni levdl-
tArban (Instr. inlsc. C.f. 37. no. 6.) ds a cluny-l tekereseken, Kt-
adta Huillard-Brdholles: Examen... 97. 1., akl a rlAtumot 1239-re
teszi.

278. Az Eur6pAban tatAroknak nevezett tnongolok ti irzseit a XIII.
szfuzad. elsd dveiben Temudzsin szervezte meg, akl 1206-ban fel-
vette a -Dzslngisz kAn nevet d9 seregdvcl a vltAg rnegh6dltAsAra
tndult. l220-lg eg6,sz Kdzdp-Azsla mongol uralotn alA ker0lt.
Dzsinglsz kAn 7227-ben bekdvetkezett halAla utin ut6tlai elfoglal-
tAk Kelet-Eur6pAt a KArp6tokig, Ir6nt 6s MezopotAmlAt, vdgtll
KfnAt is.

279. A tatArok mhr 7222-ben bettirtek a KaukAzus fel6l Kelet-Eur6-
p{ba, 1223-ban sflyos veresdget mdrtek az orosz -fejedelmek 6s
a kunok egyes[ l t  seregdre-a Kalka mel let t ,  de 1224-ben v issza-
vonul tak a Volga tn i igC. Ujabb hadjAratra 1235-ben ker i i l t  sor ,
Dzslngisz kAn unol<AjAnak,  Batunak f6vezdr lete a lat t .  I i ldbb a
Volga ment i  ndpeket h6dol tat tAl<,  maj t l  123?-bet t  szCtvertdk a ku-
nokat €s Kijev ellen indultak. Az orosz fdvAros 1240 decemberC-
ben eleset t .  EzutAn a befagyot t  Dnyeperen Atkelve,7247 ele jdn
MagyarorszAg hatAraihoz drkeztek.

280. OroszorszAg alatt a magyarok a halicsi fejedelemsdget drtettCk,
melynek uralkoddja DAniel, a magyar kirAly htlbdrese volt.

281. Ebben a formAban egyetlen nagyobb mongdliai folydnak a nevd-
hez sem hasonllt. TalAn a Szelenga nevdnek torzitott formAjAval
van dolgunk.

282. A kilz6pkor egyhAzi lr6i el6szeretettel azonosltottAk a sz{nrul<ra
ismeretlen nC!6tet a bibllAban el6fordul6 ndpekkel. Gdg kirrtly-
16l Ezdkiel pr6fdta k<inyve 38. 6s 39. rdszeiben van szd tttittt tragy
h6rllt6r6l, vil6szlnffleg Gyges lydiai kirAlyt 6rtve. OlszAgdt Mligii-g
fOldjdnek nevezi .  MAgog M6zes I .  10:2 szer int  N66 f iAnak,  J{ fet-
nek f la.  A kdt  n6v a zsid6 apokal ipt ikus i rato lcban dsszekaDcso-
lddott 6s a pogAny hatalmdkat l-sten orszAga elleni utols6, de
sikertelen t{madAsra vezetd hataltnassAgokat jelentette. Ilyen
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€rtelemben ker0lt be a kdt n6v a keresztdny vilAgvdg-vAradalmak-
ba ls. A tatArokat nemcsak MagyarorszAgbn, hanefr mAs eur6pai
orszAgokban is azonosftottAk Gdg 6s M{gog n6pdvel.

283. A mongolok eredeti vallAsa a samanlzmus volt, de korAn elteriedt
kdzttik a buddhizmus ds a nesztoriAnus keresztdnvs6r is. A moircol
uralkodd osztAly yafl{si teklntetben messzemen6-en [0relmes vdlt,
s nyilvAn ez a vallAsi kdzdmbOssdg tette azt a benyomAst, hogy
semmlben sem hlsznek.

284. A mongolok az frAst nesztoriAnus keresztdny papokt6l tanultAk,
akik eldAzsiai sdmi lrAst hasznAltak, mely-virldban hasonlltott
a hdber lrAshoz.

285. NyilvAn a nesztoriAnus keresztCny szerzetesekrdl van sz6, akik
IrAnb6l mentek t€rlt6 ttra a mongolok ktizd. A XII. szAzidban
a_kerait mongol tdrzs Attdrt a keresztdny vallAsra. Dzsinglsz kdn
eleinte sziivets€gben volt a kerait kAnnCl, kds6bb azonban ellene
fordult, legy6zte, ndpdt birodalmAba olvasztotta 6s lrAstud6 szer-
zeteseit kdrnyezetdbe fogadta.

286. A szadduceusok ds larlzeusok a babiloni fogsAg utAn, az iddszAml-
tAsunk el6ttl 6vszAzadokban kialakult zslddvaitest plrtok. melvek
szertartAsukban 6s szokAsukban k[l6nb6ztek ecvmAst6[ 6s e?ek
fttltttt sz6rszAlhasogat6 vitAkat folytattak. Term-dszetesen semmi
kdz0k nem volt a tat{rok kOzt tdrft6 nesztoriAnus szerzetesekhez.
Ez esetben ls a lev6llr6 keres blbliai anal6gi{t a sz{mAra ismeret-
len jelensdgekhez.

287. A tatArok, mint minden nomdd ndp, nagyszAmt vezet6kl6val
indultak hosszrl idetg tart6 hadjAratalkri.-

288. Dzslngisz kAn nevdnek eltorzltott formAja. A n6v jelent6sdt alan-
i{bag helyesen tudja a levCl{rd; pontosabban Cgi kir{lyt, aziz
isteni szArmazAst uralkod6t jelent.

289. A mongol nagykAn udvarAnak f6tisztviseldi nagyobbrdszt
Dzsingisz kAn rokonsAgAbdl ds a rnongol t6rzsf6kbdl keiUltek kt,
ezek hatalmi Jelv6nye a nagykAn pecsCtje volt, melyet nyakukba
kdtve hordottak.

290. A nomAd pAsztorndpek tejb6l erjesztenek szeszesitalokat.
291. NyilvAn a mongoloknak 1237-ben megh6dolt volgal mordvinokra

gon_dol, akik val6ban kalauzai voltak az orosz fejedelemsdgekre
t<ir6 mongol seregnek. Nem voltak kegyetlenebbek a mongol
seregben harcol6 egydb ndpelemekn6l, a levdlfr6 val6szlnffIeg
a n6met ,,Mgr4"- (gyilkossAg) szdval val6 egybehangz{s mlatt
tulajdonft nekik killirniis vadsAgot.

2g2. A magyarorszAgi dorninikAnusok 1227461 kezdve az Al-Duna
kdrny6kdn tanyAz6 kunok kiizt t6rltettek, s tdttk hallottak a
tatArokrdl, de egyfttal a keleten maradt magyarokr6l is. A kun
misszi6t pArtfogol6 BCla trdniiriiktis tAmogat{CAval 1232-ben ndgy
dominikAnus szerzetes indult el a keleti magyarokhoz, de c€lhoz
nem 6rtek. 1235-ben JuliAn barAt hArom tAiiAval vAgott rltnak,
tArsal elpusztultak, 6 maga azonban megtalAlta ,,Nagymagyar-
orszAgot", a mai Baskiria vid6kdn. 1237-ben mAsodszor utazott
keletre, de mAr nem jutott el a keleti magyarokhoz, akiket a tatA-
rok leigAztak. Batu ican ndaotatot kiivet6l6 levetCvel tdrt vlssza
IV. BdlAhoz. Magyar ferences utaz6kr6l csak ez a levdl tesz
emllt6st.
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293. A lev6l (bevezet6 lormulAk n6lk0l)'Matthew Parls angol szerzetes
kr6ntkAlAba lktatva maradt tenn, ahol rigy szerepel, mlnt egly
magyar pllspiiknek volt pArlzsl lskolatArsAhoz intdzett levele.
Kladta (Scrlotores Rerum Brltannlcarum 57. VI. 75 utAn) Feldr.
IV/1. 232. l.I(eltezdsdt az a meglegyzds seglt megAllap(taril, h6gy
a tatArok mdg nem keltek At a Dnyeperen, mert vArjAk a telet, a
lolyam befagyAsAt. Eszerlnt a levdl dAtuma 12{0 nyara vagy 6sze.

294. A tatArok 1241. mArclus 10-6n t6rtek be Vereckdndl, s k6t napra
rA szdtvertdk Tomaj nembeli Ddnes nAdor hatArvdd6 csapatilt.
A diintd tltkiizetre MohinAl kerUlt sor Aprllls 11-6n, s ez & magyar
sereg katasztrofAlis veres6gdvel v6gz6d'6tt.

295. BAncsa nembeli IstvAn, 1238-t6t kancellAr, 1241-ben vAcl p0spiik,
de mAr 1242-ben esztergomi 6rsek. Nagy m0veltsdg0 

-egyhAzi

fdrfif volt, akl a tatArtArAs ideJdn eg6sz Eur6pAt beJArta IV. Bdla
segdlyt kdr6 kiivetekdnt. A pApai udvarban ls megkedvelt6k, s
1252-ben praenestei ptlspdksdget ds (a magyar f6papok kOzt els6-
nek) b{borosl rangot nyert. R6mAba kOltiizdtt, 6s fontos szerepet
vltt a pApai kormAnyzatban. Magyarorszhgra mint pApai legAtus,
t0bbszdr is ell{togatott.

296. A lev€l eredetije elveszett. 1245. 6vi pApai {tirata a vatikAni
levdlt{rban. (Arm. I. c. X. no. 5.) Kiadta Theiner. I. 182. l.
Keltezdsi 6ve 7241. B6la ez 6v mAjusAban a tatArok el6l mene-
ktlve, Zhgr|bban tartdzkodott, ahovA a haldokl6 I(AlmAn her-
ceget is szAllltottAk.

297. Hohenstauf (IV.) KonrAd nCrnet klrdly (121-10-1254), l I .  Irr lgyes
fla ds ut6dla. MCr npja dlet6ben, 1236-batr klrAl lyA vAlasztottAk,
s.ez l tAl lAban ld6zd l :r lgyes helyctt 6 korrnAnyozta NdrnctorszA-
got. Ez6rt fordult 6hozzA ls IV. Bdlu. I(orrrAil apJn rendelctdre
1241 tavaszAn sereget ls gy0lt0tt a tatArok ellen, de nrlhelyt drte-
s$lt arr6l, hogy a 

-tatArdli 
i DunAnAl megAlltak, eloszlafta csa-

patalt.
298. A tatArok 1241 folyamAn nemcsak MagyarorszAgot tAnradt6k

meg, hanem kdt mAsik sereg0k dszaknyugat, ill. ddlnyugat fel6
indult Hallcsb6l. Az els6 l.engyelonszhgot ds SzlldziAt dtllta fel,
s Krakk6 feldgetCse ds II. Henrlk sz.lldzlnl hcrce6 szercncsdtlen
vdgfi legnical ellenAllAsl ktsdrlete utArr Morvaorsz.dgon tlt vonult
hazAnkba. A mAslk az al-dunal Kurrorszdgot ds l lulgf ir la dszakl
r6szdt h6doltatta, ddlr6l t6rt be MagyarorszAgrn. Nagyobblk
MagyarorszAgon IV. Bdla a kelet l  magynrokat drt l .  (V0. a 292.
sz. jegyzettel.)

299. Esztergom, SzdkesfehCrvAr 6s mAs dun{ntfll 6s dszaknyugatl
vArak ellenAlltak a tatAr ostromnak.

300. A mohi csatAr6l van sz6.
301. Istv{n vdci ptlspOk. (LAsd a 295. sz. jegyzetet.)

302. A levdl eredetije elveszett. Kiiz6pkorl mAsolata az tn. bauttrgar-
tenbergi formulAs kbnyvben (a bdcsl Hofbibllothek 409. sz. k6z-
irata 52/a lapj{n). A levdl dAtuma a szt ivegb6l klder0l,  tnert uta-
lAs van benn-e [stvAn p0spdk-1241. tavaszAn tdrtdnt kdvetsCg6re.

303. A levelet edrlig a celld(imtilki benc6s apAtnak tulaJdonftottAk,
de a keltezdsb6l is kidertll, hogy a bdcsi Schottenstift apAtjAr6l
van sz6, mely 6l6nk kapcsolatban Allt a brit szlgetekkel. Az
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akkori apat neve Felix is megfelel a levdlben megadott kezd6-
betfinek.-

304. Izmaelitak atat! !'t-agyarorszagon a mohamedanokat, s attalaban
a pogAnyokat drtettdk.

305. Az AltAj hegysdgrdl van sz6.
306. Pontatlan, hallomasb6l szerzett crtestfldsek. val6szlnfilec Kocso-

lik karakit{n ur_alkod6r6l, akit 1216-ban, 6s Mohamed x'otneaain
korozmin sahr6l van sz6, akit 1221-beir tamadott 6s vert meg
Dzsinglsz k6n.

307. Egye-tlen orosz feJedelemrdl tudunk, aki a tatAr tAmarlAs lde-
jdn elesett a harcokban, ez Jurij vszevolodovics vlagvlmiri nasv-
fejedelem volt, 1237-ben. A 

-tat{rok 
a t6bbi te'ieaetemsdilt

(titndl tiibbet) is elfoglaltak 1241-iE, de feiedelmtiik vacv 1i-
menekllltek, vagy meghddoltak. A- tuddsltas tehat erv--m6q
rdgebbi esem6nyre, az 1223. 6vi Kalka menti csatard-vonatl
kozik, melyben val6ban tiibb orosz fejedelem 6let6t vesztette.

308. II. Henrik szil€ziai lengyel herceg 1241. aprilis g-6n Lecnicdnal
vesztette el a csaftival egyiltt 6Etdt a taiarok elleni li'arcban.

309. KAlman halicsi klraly, horvdt-szlavon-dalmat herceg a mohl
csataban halalosan me-gsebesolt. z|grabba vltt6k, itrot l24I
mAjus folyamAn meghalt.

310. LAsd a 298. sz. jegyzetet.
311. A levdl eredetije ismeretlen, sziivege Matthew paris angol szer-

zetes kr6nikAjAba iktatva maradf fenn. pauler (II. "664. l.)
szerint lehetsdges, hogy a lev6l ktilfiildi kohotmariv. Emelletf
sz6lna az a tud6sltasa, hogy a tatarok l24l katfucionvan kel-
tek At a Dun6-n-6s ezutAn_ pusziltottAk el az osztrAk,-cseh 6s
morva hat{rvlddket. A valdsagban a Dunan val6 atk6t6s 1-242
februArjAban tiirtdnt, a hatArvidCk feldrilAsa pedic m6p l24l-
ben, a szildziabdl jiivd seregek 6ttal. Miutan tciaeiutt, iocv a
levelet val6ban .nein -M?gyarorszagon irtak (td. a 303. l6gyzitety,
a pontatlansAgok 6rthet6vd vdlnak.

312. IX. Gergely papa 1241. augusztus 22-6n, ut6dia. IV. ciilesztin
ez 6v november.l0-e.n halt meg, s IV. B€la l2+i elei|n azt hitte,
hogy az fj papatrnar megvalasztottak, csak nev6t-nem sikertrld
m6g megtudnia. Ezfirt nem tette ki ldvele clmzdsdben a p6oa
nevdt. A val6sAgban csak 1243 nyarAn ker0lt sor az ut6d, tV.
Ince megvAlaszt6sAra.

313. I{unorsz{g kiralyanak. cfm6t IV. Rdla meg /&,zz-ben, az al-dunai
kunok 4.egtdrltds.e .ds orszaguknak hffb6rl fennliat6saga ala
vonAsa alkalmAval felvette.

314. IstvAn vAci p0spiikrdl l{sd a 295. sz. jegyzetet.
315. A tatArok 1242 februArj6ban keltek At a befagyott DunAn.
316. A lev6l eredetije elveszett, 1413. 6vi masolata a vatikani lev6l-

La-tlfq-(.Instr. misc. f. 32. no. O. D. I.), k€s6bbl mAsolata a pArlzsi
Biblioth0que Nationale tin. cluny-i tekercsein. Kiadta: Hdtuara-
Br6holles: Historia diplomatica Frederici II. vI/a. 902. l. A levdl
keltdnek 6ve a szdvegbdl kidertil: 1242.

317. A levdlfr6k nem tudtak a pdpa nev6t, mivel IX. Gercely ut6d-
,At ekkor mdg nem vAlaszloitAk meg. (V6. 812. sz. ldgyzettel.)
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JEOYZBTEK

318. A bibltal JeremlAs pr6fdtArdl van sz6.
319. A levdl eredetlie lsmeretlen, mAsolata egy sienai eredet0 kiizdp-

kori kddexben, melybdl F. Schnelder ktizdlte a Mitteilungen
des Instituts fttr Otterrelchlsche Geschlchte 1915-1916. 6v-
folyamAban, 668. l. Ugyanebben a kddcxben talAlhat6 UriAs
painonhalmi ap4tnak i- pApAhoz ds a blborosokhoz intdzett
igyidejI leveleinek olasz'nyelv{l rdvtd l<lvonata is, kdzdlve
ub-. A-lev6l kelte a sziiveg alapjAn 1242. fcbruAr 2.

320. IV. Ince pApa (1243-1254\.
321. A francia szArmazAsri Bertalan odcsl oOsp0k ekkor a pApa kdze-

l6ben, valahol killftildiin tart6.zkodoit 
's 

val6sz{n0leg 
-pUsptik-

sdg6r6l val6 lemondAsAt kdszltette el6, arnl 1251 clcjCn be is
kiivetkezett. (V6. Szentpdtery. 288. l.)

322. L{sd a IV. f .el.  247. sz. jegyzetet.
323. Eredeti je a vatikAni lev6ltArban (Ann. I I .  c. VII.  no. 12.).  Ki-

adta Fe-jCr. A levCl keltezdse kiiriil hosszti vita folyt, Szentpdtery
(289. l .)  1250-re teszi.

324. A brodnikok az Al-Duna tAj{n tany{26 n€p voltak'. egyes tiir-
t€ndszek a kunokkal rokon- t0r<ik, mAsok szlAv ndpnek tart-
jak.

325. IV. Bdla vei6nek, RatiszlAv csernigovi feiedelemnek mint
Bosznia bAnjAnak a bogumilok elleni hadjAratArdl van szd.

326. 1250 els6 feldben osztrAk feudAlis urak vdgigraboltAk Magyar-
orszAg nyugati  hatArAt, IV. Bdla az 6v nyarAn bosszuld had-
jAratolt 'iez-etett AusztilAba. (Pauter. II. 280-281. l.)

327. A Fekete-tenger dszakl partvlddkdn rnegalakult nyugatl  tatAr
blrodalom, az Arany Hoida a l(ArpAtoklg, LengyelorszAg ha!A-
rAtg ds a BalkAn tr-egysCgig uralma aI{ vetette l(elet-Eur6pAt.

328. II. Frigyes ndmet-r6mai csAszAr, sziclliai kirAly (1212-1250).

329. IX. (Szent) Lajos francia kirAly (1226-1270\.

330. IV. Bdla 1250 kdriil adta f6rjhez Anna leAnyAt RatiszlAv cserni-
govi fejedelemhez, a k6s6bbi bolgAr ct lrhoz, I(onstancia leA-
iyAt L6o halicsl trdniiriikilshiiz, I('[rrgn leAnyrtt pcdig BoleszlAv
gnezn6l herceghez.

331. A tatArjArAs utr ln IV. I l t l la n B:r l l</ lr trn Ath0z6tlott  l<unokat
visszatelepf tette l t tagyrtrorszdgra, n I)una - ' l lsza ki izire.

332. IstvAn tr6niiriiktis, n kdsdbbl V. IstvAn 1254-ben vette fele'
sdg0l az egylk kutr vezCr kcresztdny hitre tdrt leAnyAt, Erzs6-
betet.

333. LAsd a IV. fej. 222. sz. jegyzetet.
334. A tatArjArAs utdn IV. I l6la az ispotAlyos ( johannita) lovagrend-

nek adta a Ddlt l (drpAtok 6s a Duna kdztl  (a mai RomAnlAnak
Oltenia 6s Muntcnia nevft tartomAnyait magAban foglal6) tott t i l t r-
szlAv-kun lakossAgir ter0letet, melyen ekkor mAr a romlin Al latt t-
alakulAsok cstrAi is jelentkezfek a-magyar kirAlyt6l fugg6 vitjtl:r-
sAgok formdjAban.

335. A tatArJArAs tapasztalatai alapj4n IV. Bdla nagysznbdsfi v/tr-
6pitkez6sbe fogott. Ekkor keletkezett a mai budal (akkor pest-
tJhegyi) ds a visegrAdi (az tn. Salamon-toruya) vAr is.

. JAOYZETBT

336. Heraklelos kelet-r6mai (btzAnci) csAszAr (610-641) srllyos
harcokat folytatott II. Chosroes Parvlz perzsa ktrAllyal (591-628)
a btrodalom el66zsiai tartom6nyaina'h vddelm66en.' A Dunri
termdszetesen nem szerepelt ezekben a hAborrlkban, IV. B6la,
lll. a lev€l fogalmaz6ja nyilvAn az egyldeffleg BlzAncra tAmad6
avarokkal tdvesztette 6ssze a perzsAkat, Az avarokt6l Herak-
leiosnak val6ban a Duna, poitosabban az Al-Duna vonatAn
hrtz6d6 iblrodalmi hatArt kellett megvddenie.

337. A hunokr6l megemldkez6 6korl tdrtdnetlr6k (Jordanes stb.)
ismeretesek voltak a XIII. sz{zadi Magyarorszhgon. Az 6korl
forrAsok egyiintet0en MagyarorszAg terilletdre helyezik Attlla
sz€khelydt.

338. A r6mal csAszAroknak, elsdsorban Marcus Aureliusnak Pann6nlA-
b6l lndltott hadjAratair6l van sz6. ,

339. IX. (Szent) LaJos 1248-7254 kiizt vezette Egyiptom ellen a
hatodik keresztes hadjAratot, mely srllyos veres€ggel vdgzdd6tt.

340. A negyedlk keresztes hadjCrat utAn, 1204-ben alakult konstanti-
nApolyl ,,latin " csAszArsAg 6s az eldAZsial (a sziivegben: tengeren-
trill) keresztes dllamok a KlsAzslAba szorult blzAnci (nikeai)
csAszArsAg, a bolgArok, a szeldzsuk-t0rdkbk 6s az iirmCnyek
Alland6 tAmadAsalnak voltak kit6ve, s vddelmtlk nagy gondot
okozott a pApasAgnak, mely tjra meg ura keresztes hadJAra-
tokat szervezett megsegltdstlkre. IV. B6la AllAspontl{t a kds6bbi
esemdnyek igazolt6k, mert a keresztes Allamok a XIII. szhzad,
m{sodik fel€ben a nagy ildozatok ellen6re elbuktak.

341. A lev€l eredetije a vatlkAni levdltArban (Arm. II. c. VII. no.
18.), hArty6n, vtirtis 6s sArga selyemzsin6ron fogg6 aranybullA-
val. Kiadta Thelner, I. 230. l. Keltezdsdre ndzve lAsd a 66. sz.
jegyzetet.

342. Benedek 1238-t6l mint budai prCpost €s alkancellAr szerepel
az oklevelekben, 1240-ben teh€rvAri prdpost lett 6s kancellArrA
ldpett el6, 1241-ben kancellArs{ga megtartAsAval elnyerte a
katocsai 6rseks6get. IV. B6la, mint r6gi bizalmas munkatArsAt
1253-ban a megUresedett esztergomi 6rseki szdkbe Jeldltette,
a pApa azonban vonakodott a jel<ildst megerdslteni. A kirAly
AllAspontja vdg0l is gy6ztltt, s Benedek 1254-ben elfoglalhatta
az e-ztergoml drsekl szdket. 1261-ben halt meg.

343. BAncsa nembeli IstvAn. LAsd a 295. sz. iegyzetet.
344. A kunok kdzt mAr a tatAriArAs el6tt megkezdett t6rlt6 tevdkeny-

s6get a domokosrendi szerzetesek sikerrel folytatt6k, de a pogAnyr
vallAsi hagyominyok m6g sokAig elertenen maradtak, s6t IV.
LAszl6 uralkodAsa ideldn er6s visszahatAs kiivetkezett be.

345. DAniel halicsi feiedelem, hogy a tatAr fenyegetds ellen nyugati
segits6get nyerjen, csatlakozott a r6mai egyhAzhoz. Ennek a
IV. Billa Alfal kiizvetltett kapcsolatnak eredmdnyekdnt a pApa
DAnielt 1255-ben klrAllyA koronAztatta. A segltsdg elmaradAsa
miatt azonban a halicsi egyhAzl uni6 nem szllfudulhatott meg.

346. A lev€l eredetije a vatikAni lev€ltArban (Arm. II. c. VII. no.
19.) hArtyAn, z6ld 6s feh6r selyemzsin6ron fogg6 aranybullA-val.
Kiidta Theiner I. 232. l. A levdl keltezds6nek lndoklAsAt lAsd
Szentpdtery. 308. l.
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JBGYZETET,

34?. HontpAzm{ny nembelt Lampert 1246-t6t 7275-lg volt egrl
p0spdk.

348.  Benedel< nev0 bAnt a X I  I  I .  szdzar lbdl  egvet  lsmert lnk.  akl
kdsdbb n6dor let t .  s  1204 l i i i r0 l  t f in t  e l  n k i rzdletb6l .  Gondol-
hatunk i t t  mCg Blnk (azaz Bencdek) l l { rnra ls .  de 6 ls  t r l l  korAn
szerepel  ahhoz,  hogy a levdlben ernl l tet t  leArrvok npjAnak tar t -
hatndk.  Nem lehetet len azonban, hogv Osl  nenrbel l  Renedek,
aki  1216- 1256 kt izr i t t  fordul  e l6 oklevelekben. r i iv l r l  ldelg
bAni  mi l t6sAgot v isel t .  Ez esetben arr6 l  van sz.6 a levdlben,
hogy Osl  b in t izvegye,  Benedek mostohaanvJa hfvJa rnagAhoz
Benedek drvAn maradt  leAnyai t ,  annAl inkAtrb,  nr lvel  6 ls  a
Sopron megyei  Szdplakon 6l t ,  ahol  Benedek ls  b l r tokos vol t .
(V6.  Kar6csonyi  I I .  40{.  l . )

349. Osl nenrbeli Osl 1276-1246 kiiri l l  szerepel a7. oklevelekbeni
soproni .  pozsonyl  ispAn, tArnokmester 6:s 1240-ben szt i rdnyl
bAn vol t .  Ozvegye nev6veh 1261-ben ta lAlkozunk utol jAra.

350. Az oklevdl erecletiie az Ostffv-levClLArban. I(eltezdse mAs, ugyan.
ott kiAll itott kirAlyi oklevdlb6l der0l ki. (L6sd Szentpdtery.
336.  r . )

351. A domokosrendnek 1260-ban, Strassburgban tartott gy0l€se
(capitulum generale) JAnos ptlspiik csodatdteleinek vizsgAlat6val
fogla lkozot t .  s  ehhez tan0val lom6sokat gy0Jt i i t t .  Nvih 'An
ilyen meglieresdsdre Irta IV. B6la 6s felcsCge u kiivctl<cz6 kdt
levelet .

352.  A gaira iAkelet i  ds boqurnl l  ln l<ossAgr l  l losz.rr lChln n nro[1,np L116-
lyok t6r l td tevdkenvsd(et  kez.r l t r .k ,  s  r r  Xl l .  szt lznr l  v t lgdn rncg-
a lhku l t  a  bosz .n l : r l  ka to l l kus  p l l sp i i ks ( .1 .  A  l ( . r l t f s  r r zo r rbon  a
lakossAg  e l szdn t  c l l end l l 6s ib r  ( l t l i i l z . i i t t .  s l l t  n  X  I  I  I .  sznzqd'  e le jdn maga a k inevezct t  krr to l ikus pt is l l ( i l< ls  n l rogurnlkrkhoz
pArtol t .  A pApa ds a magvar l i i rAlv ezdrt  l23l f -ban rr  r lornokos-
rendleknek adta At  Boszni l i t  mlnt  misszlds ter0letet ,  ds a nogy

.  tekintCly0,  egyhAzi  i rodalml munkAssAgAval  nemzet l< i iz l  h l r -
nevet  szerzet t  Freiburgi  JAnos let t  a p i ispi ik .  De erer lmdnyeket
6 sem tudot t  e l6rni ,  s  ml i r  l2 l lS-ben a lenronr l l ls  gondolatAval
fog la l kozo t t .  n ra jd  123 .9 -b ; rn  l e  l s  n ton r lo t t  s  i t  r l o rnohos rcn r l
f 6n r i l <6vd  v { lasz . to t tdk .  l \ [ e (h r r l t  l 2 , l ' r 2 -ha r t .  l . r l s r l  I  l o r l l t r k r t  A r r l n l :
Tanu l rn lnyok -  a  bos r rvAk- r l j r r kov f r r l  l r t l s l l i i ks (g  t i l r t d r r r . t d l16 l .
Bp .  1898 :  (E r tekezCsck  o  

- t i i r t dne t r r r l  
t i r r t o r r r f t r r l ' o l<  l i i r r (bd l ,

X V I I . )  4 - 1 0 . ,  8 i r - t i 0 .  l .
353 .  A  levd l  e re< le t l j e  l s l r r t ' r e t l cn .  l r t ' jC r  l r vo r r r tn lo t t  k i i z ldsh6 l  r r r l t i r

k i .  A  ke l tezds t  l l l e td l t ' g  : r  r l o r r to l<os rc r r r l  l 2 { i ( } .  d , v l  k i l zgv0 ldsd t
szokAs  tek ln te tbc  vc t tn l .  r l c  ez  c l l e r r  sz r l l  az .  hogy  l \ l r i r l r r  k l rA lv -
ndnak  ugyanez  l< l6ber r  ke l t  l evc lC l l en  lV .  l l t ( l n  ds  l s t v r ' r r r  l t j : r bh
klr i lv  v isz{ lvdrr l l  v : ru sz.11.  urrr  |  1262-ben l t i ivr : l  kr .zr . l  t  br i .  A
k i rA lynd  , , s t6 j c ro rszdg  t re rcegussz .onvu  "  ch r re  v l szo r r t  t  261
u t {n  d r te l rne t len  vo l r ta .  rn l ve l  ez  dvbe t r  lV .  l t d ln  l e r r ro r r r l o t t
S tA je ro rsz i916 l .  I i z .  e l l e t r tu ron r l6suk  rn la t t  : r  kd t  l ev t { l  Je l c r r l cg
lsmert  for tnAJl i t  a szr tkerrr l rerek nem tar t j i ik  egdsz.eu ruegbtz-
ha t6nak .

354.  IV.  Bdla fc lcsCgCr6l  l6sr l  a 2$7.  sz.  jegyzctet ,
355 .  I s t v6n  t r6n i i rdk i i s t .  n  kc (s6bb i  V .  I s t v in t  npJ r r  r r r r l r  t 24 f " r -bcn

i f jabb k i rAl lvA l<oronAztat tn.  majd Sl iJerorsz.Ag l iorrr r r l r rvz{sAt
bizta rA.  SthJerorszdg elvesztdse-utAn 

- ls IvAn 
l i rddly hercege
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