
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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