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A velencei Santa Maria Gloriosa dei Frari konvent anyagában található egy 
kiadatlan dokumentum, amely egy olyan kánonjogi jellegű – de ahogy a 
későbbiekben kiderül, politikai következményekkel járó – eljárás leírásá-
nak jelentős részét tartalmazza, amit Alba Regiában (a mostani Székesfe-
hérvárott) tartottak 1267 májusában. A vádlott egyike azon személyeknek, 
akik az eltelt századok ellenére már hallattak magukról, és akinek a bírósá-
gi ügyei részben már a jelen felfedezés előtt is ismertek voltak. 

Quinquecclesiae (Pécs)1 tizenharmadik püspökéről, Jóbról, a hatal-
mas Záh (Zach) nem (gens), az Árpád-ház egyik legbefolyásosabb bárói 
családjának tagjáról van szó.2 A püspök talán a legjellegzetesebb példája az 
arisztokrata, harcos és ambiciózus egyházfinak, amely típus tökéletesen 
otthon érezte magát az 1241–1242-es tatárjárás utáni, jelentős politikai és 
társadalmi bizonytalanságokkal jellemzett évtizedekben. A IV. Béla-féle új 
politikai irányvonal, amit az Aranyhorda visszavonulása után valósított 
meg, és amely a nagy bárói családoknak juttatott széleskörű és visszavon-
hatatlan privilégiumokon alapult, amivel a kő erődök építését kívánta tá-

                                                   
*  Jelen tanulmány a G. Arbore-Popescu és C. Luca szerkesztette, megjelenés alatt álló, 

Venezia e l’Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna [Velence és Ke-
let-Európa a késő-középkortól az újkorig] című többszerzős kötetbe írt munkánk bő-
vebb és magyar nyelvű változata. A fordításért köszönet Juhász Balázs kollégámnak. 
Köszönöm Molnár Antal, Fedeles Tamás és Kiss Gergely kollégámnak is, hogy 
elősegítették jelen tanulmány megjelentetését. 

1  A pécsi (az előző évszázad eleji olasz nyelvben: Cinquechiese) egyházmegyét 1009-
ben alapította Magyarország első királya, Szent István, amikor kinevezte püspöknek 
Bonipertet; a kalocsai érsek alá tartozó püspökség élén több fontos egyházi személyi-
ség is állt, köztük a másodikat, Maurust (1036-1070/75), aki a székesegyház építését 
is elkezdte, nem avatták szentté, csak a pécsi egyházmegyében tisztelik szentként. 
Bár-Kalán püspök (1186-1218) vagy a Velence és Magyarország közötti viszony 1180-
as rendezéséért, vagy a bosnyák egyház tagjainak megtérítéséért megkapta a Szent-
széktől a pallium használati jogát, illetve azt, hogy maga előtt vitesse a keresztet. 
Ezen privilégiumok személyre szólóak voltak, és nem vonatkoztak az utódaira. A 
XIII. században a püspökség alá öt esperesség tartozott: Váty, Baranya, Aszuág, Po-
zsega, Valkó. Cf. KOLLER, J.: Historia Episcopatus Quinquecclesiarum. Tom. II. 
Posonii, 1782. 150–212. p.; FEDELES, TAMÁS – KOSZTA LÁSZLÓ: Pécs (Fünfkirchen). 
Das Bistum und die Bischofsstadt im Mittelalter. Wien, 2011. (továbbiakban: FEDE-

LES-KOSZTA, 2011.) 22–31., 43–46., 59–65. p. 
2  A család azon ágának a szerencsecsillaga, amelyhez a püspök is tartozott, 1330-ban 

váratlanul hanyatlott le, amikor az unokaöccse, Felicián, megpróbálta lemészárolni a 
királyi családot; Anjou Károly Róbert bosszúból elrendelte a gens minden tagjának 
kivégzését harmadízig. A Thuróczy János-féle Chronica Hungariaeből vett részlet az 
uralkodás kapcsán az ugyanazon évi havasalföldi hadjárattal együtt említi az ese-
ményt, mint az Anjou-dinasztia első uralkodójának legdrámaibb pillanatait. A Thuró-
czy-krónika és forrásai. Szerk.: Mályusz Elemér. Bp., 1967. 57–60. p. 
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mogatni,3 segítette az 1220-as évek fordulóján született fiatal arisztokrata 
előmenetelét. Nem tudunk sokat karrierje korai éveiről, de az őt említő 
első, és egytől egyig 1247-ből származó dokumentumok szerint immár a 
cursus honorum egy magasabb fokán állt, mivel több egyházi tisztséget is 
betöltött: „Magister Job, Prepositus Bachiensis, Comes Capelle nostre et 
Canonicus Zagrabiensis”.4 Egyetemi tanulmányait tanúsítja a Magister 
titulus, amely a korabeli magyar felső klérus köreiben is ritka és megkü-
lönböztető erejű volt. Három olyan fontos javadalom halmozása, mint a 
bácsi prépostság, a zágrábi székesegyház kanonoki és az udvari kápolna 
liturgiai feladataiért felelős kápláni címe egyrészt a IV. Bélához és udvar-
tartásához fűződő különleges kapcsolatról tanúskodnak, másrészt a kiin-
dulópontját jelentik annak a hatalomvágynak, amelyet a jövendőbeli püs-
pök már nem sokáig titkolt. 

1252 első félévében Jób a király helyettes-kancellárja volt, és annak 
köszönhetően, hogy a Hont-Pázmány nemzetségbeli Achilles, a székesfe-
hérvári káptalan prépostja pécsi püspök lett, ez utóbbi üresen hagyott 
javadalmát is megkapta. Ezen év júliusában, a frissen megválasztott pécsi 
püspök, Achilles halálát követően már úgy szerepel, mint „electo et confir-
mato in Episcopo Quinquecclesiensem”, aki még a király mellett teljesít 
szolgálatot, mint a kancellária vezetője.5 Úgy tűnik, mindkét előléptetésben 
nagy szerepe volt a kalocsai (Colocensis) érseknek, Benedeknek, IV. Béla 
kancellárjának, aki rávehette a királyt, hogy Jóbot javasolja a gazdag pécsi 
egyházmegye élére.6 

Az biztos, hogy az új püspök majdnem harminc évig, egészen a halálá-
ig kifejezetten konfliktuskedvelő személyiségnek bizonyult, és folyamato-
san perben állt más egyházi elöljárókkal, köztük az esztergomi érsekkel 
(Strigonium), Magyarország prímásával, illetve fegyverrel szállt szembe 
kezdeti jótevőjével, IV. Bélával, aki előléptetésekor az alábbi szavakkal 
méltatta: „dilecto et fideli nostro”. Mivel a püspök ellenfelei a pápa közben-
járását kérték, rekonstruálni tudjuk azt az eseményt is, amihez kötődik a 
kiadatlan velencei dokumentum. 

A pécsi püspöki szék betöltésekor Jób püspök egy igencsak szokatlan 
helyzetet örökölt. Egyik közvetlen elődje, a burgundiai Gros vagy Brancioni 
Bertalan, aki 1219-től 1251-ig állt az egyházmegye élén, ekkor még élt, és 
miután a pápa előtt lemondott tisztségéről, visszavonult Burgundiába. 
Magyarország királya igen fontos diplomáciai feladatokkal bízta meg ezt a 
püspökét, aki személyesen vezette hadba a muhi csatában püspöksége 
csapatait: 1244-ben Dalmáciában tartózkodott, hogy közvetítsen a spalatói 
és a traui püspök között, miközben három év múlva IV. Ince pápához küld-
ték segítségért, hogy meg lehessen erősíteni a királyság védelmét egy lehet-
séges újabb tatár invázióval szemben. Ez utóbbi küldetés sikertelensége, a 
családjának az anyagi nehézségei és a 62 éves kora arra kényszerítette, 

                                                   
3  ENGEL, PÁL: The Realm of St. Stephen. A History of Medieval Hungary. London – 

New York, 2001. 101–105. p. 
4  Árpád-kori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. Ed.: Wenzel, 

G. (továbbiakban: ÁÚO.) Vol. XI. Pest, 1873. 346. p.; Vol. VII. (Pest, 1869.) 241. p.; 
Vö. FEDELES-KOSZTA, 2011. 73–74. p. 

5  ÁÚO. VII. 342–343. p. 
6  FEDELES-KOSZTA, 2011. 74. p. 
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hogy lemondjon. A pápa viszont cserébe engedélyezett neki évi 200 márka 
ezüst járadékot, ami közvetlenül a pécsi egyházmegyét terhelte.7 Úgy tűnik, 
hogy két év múlva, 1253 májusában a volt püspök még mindig nem kapott 
meg semmit a nyugdíjából. Jób, az új püspök kérésére a pápa a felére 
csökkentette az összeget, és engedélyezte, hogy két kanonok, György és 
Dénes, akiket a püspök Assisibe, a pápai udvarba küldött, a püspökség 
javainak a terhére Velencében kölcsönt vehessen.8 A pápa lényegében 
megpróbálta kibékíteni Jóbot az elődjével, így az elsőnek engedélyezte, 
hogy az addig felgyülemlett adósság fejében egyszeri kártérítés címén fi-
zessen ki száz ezüst márkát; míg a másikat biztosította, hogy a következő 
kalendától kezdve évente felvehesse a megígért járadékot az Ospedale di 
San Giovanni di Gerusalemme velencei székházánál. Ugyanakkor a pápa 
megbízta az esztergomi érseket, hogy tegyen meg minden szükséges lépést 
Jób püspökkel szemben, akár átkozza ki, és forduljon a világi hatóságok-
hoz, amennyiben „per litteras […] magistri vel preceptoris dicti hospitalis”, 
vagy a korábbi Bertalan püspök útján tájékoztatják, hogy az aktuális utódja 
vagy a helyette kinevezett adminisztrátor nem fizette ki a járadékot a meg-
beszélt időpontig.9 IV. Ince pápa személyes közbenjárása és a kánonjogi 
szabálytalanságok felmerülése miatti veszély ellenére azt hihetjük, hogy 
„ad kalendas graecas” halogatta az elődjének járó összeg kifizetését. 

A püspökséget terhelő száz márka ezüst kétségtelenül igen magas ösz-
szeg volt, de ki lehetett volna fizetni, ha összevetjük azokkal a bevételekkel, 
amelyekre a püspök még az olyan rosszabb években is számíthatott a gaz-
dag püspökségből, mint pl. a század második fele. Jób püspök viszont 
igencsak elkötelezte magát a püspöki palota és más egyházmegyei épületek 
erődítési munkálatai,10 de talán néhány családi birtok kapcsán is, a szülő-
földjén, Gömör vármegyében. Valószínűleg azért, mert Jób püspök elköte-
lezte magát ezen ambiciózus programok iránt, az anyagiasságára hivatkoz-
va több Pécs-egyházmegyei kanonok fellázadt hatalma ellen, és az ötvenes 
évek végén (de még biztosan 1261 májusa előtt) feljelentette őt az eszter-
gomi érseknél és IV. Sándor pápánál. A gondjára bízott egyházmegye va-
gyona eltékozlásának vádja mellett más gaztettekkel is megrágalmazták. 
Nem zárható ki, hogy ezeknek a vádaknak az elődjével, Bertalannal szem-
beni, és talán még mindig lappangó konfliktushoz is köze volt. Közülük pár 
kanonok a dokumentumunkban is fel fog tűnni: András, a káptalan helyet-
tes prépostja, Trisztán kántor, Georgius magister, Salamon presbiter és az 
aszuági esperes, Búza. IV. Orbán pápa egy 1263. októberi bullája felidézi az 
egész esetet.11 A Jób püspök-féle „insolentias et crimina” Benedek eszter-

                                                   
7  FEDELES-KOSZTA, 2011. 69. 
8  THEINER, AUGUSTIN: Vetera monumenta historica Hungariam illustrantia. Tom. I. 

Romae, 1859. (továbbiakban: THEINER, 1859.) 219. p. Nem tisztázott, miért kért a két 
kanonok felhatalmazást arra, hogy felvegyenek 15 márka ezüstöt hitelbe (ez később 
19 lett, valószínűleg azért, hogy a saját költségeiket is ki tudják fizetni): talán Jób 
püspök egyik cseléről volt szó, amivel meg akarta győzni a pápát a szűkös pénzügyi 
helyzetéről? 

9  THEINER, 1859. 219–220. p. 
10  Cf. FEDELES-KOSZTA, 2011. 75. p. 
11  Codex diplomaticus Regni Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Ed.: Fejér, Georgius. 

(továbbiakban: Cod.Dipl.) Tom. IV/3, Budae, 1829. 168–172. p. 
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gomi érsek, illetve még számos „Abbatum, Prepositorum, Plebanorum et 
multorum aliorum Prelatorum et Clericorum Strigoniensis Prouincie”, és 
több, a saját egyházmegyéjéből névvel nevezett kanonok jelezte IV. Sándor 
pápának. Pelys ciszterci apátot, a fehérvári egyház őrét és a ferences rend 
provinciálisát bízták meg azzal a feladattal, hogy vizsgálják ki a püspökkel 
szemben megfogalmazott vádakat, illetve esetlegesen mozdítsák el hivata-
lából, és orvosolják a sérelmeket. Úgy tűnik, hogy a vizsgálat nem vezetett 
eredményre, és inkább csak rontott a pécsi kanonokok helyzetén, mert 
megfosztotta őket javadalmaiktól. Az 1331. januári dokumentumok szerint 
a Pozsegában tartott egyházmegyei káptalan a püspök és ellenzői közötti 
leszámolás helyszíne volt.12 

A helyi konfliktus valószínűleg igen hamar összekapcsolódott azzal a 
dinasztikus viszállyal, amely megosztotta a királyságot, és az öreg király, 
IV. Béla, illetve a fia, V. István, az erdélyi herceg és a keleti földek ura kö-
zötti polgárháborúban csúcsosodott ki. Néhány évvel az apa és fiú közötti 
első, 1262-es fegyveres összecsapás előtt, 1258 és 1260 között Jób püspök 
átpártolt az utóbbihoz, és elfelejtkezett korábbi jótevőjéről.13 A püspök volt 
talán a „junior rex” támogatói közül az egyik, aki a legtöbbet nyerte a po-
zsonyi békét követő büntetlenségből. Valószínűleg ennek is köszönhető, 
hogy ideiglenesen ki tudta vonni magát a saját kanonokjai által megfogal-
mazott vádak alól. 

1264-ben viszont, amikor újra fellángolt a dinasztikus konfliktus, és 
az öreg király állt nyerésre, a püspök helyzete bizonytalanná vált: IV. Béla 
csapatai elfoglalták a püspök ellenőrzése alatt álló Ágas erődjét Nógrád 
vármegyében, és Sárospatak városát is meghódították, amelynek védelmét 
a junior rex a püspökre bízta. Ezért V. István még árulással is megvádol-
ta.14 A püspök helyzete viszont kétségbeejtő lehetett, amennyiben ehhez a 
pillanathoz köthető a következő évszázadbeli dokumentumban leírt hír, 
miszerint IV. Béla csapatai a pécsi püspöki várat is bevették, Jób püspök 
fogságba esett, és kifosztották a székesegyház sekrestyéjében őrzött kincs-
tárat és levéltárat.15 

Az uralkodóhoz fűződő viszony hamar helyreállt, és István 1266. már-
ciusi váratlan győzelmét követően ő volt az egyik legnagyobb hűbérúr, aki 
profitált a békeszereződésből: Jób püspök volt az ifjú király kevés hívének 
egyike a IV. Béla uralma alatt álló regnum területén, aki a békeszerződés-
nek köszönhetően egyfajta sértetlenséget élvezett, és a junior rex „ötödik 

                                                   
12  Cod.Dipl. Tom. VIII/3. 540–542. p. 
13  FEDELES-KOSZTA, 2011. 76. p. E munka két dokumentumot idéz, egyet 1258-ból és egy 

másikat 1260-ból. A másodikban a junior rex a püspöknek szánt adomány kapcsán 
úgy említi ez utóbbit, mint „dilecto et fideli suo venerabili patri magistro”. Egy har-
madik, 1263-as dokumentum egy három Pest és Nógrád vármegyei faluból álló újabb 
donációról szól. 

14  „castrum Agas, quod propter infidelitatem et infidelem negligenciam venerabilis 
patris Job Episcopi Qninquecclesiens captum in enorme et grauissimum nostrum et 
Regni nostri dispendium et amissum”. ÁÚO. Vol. XI. 544–548. p. 

15  Anjou-kori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. (1347–1352) 
Tom. V. Ed.: Nagy, Imre. Bp., 1887. 69. p. (1347. május 20.); cf. FEDELES-KOSZTA, 
2011. 76. p. 
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hadoszlopa” lehetett, amennyiben egy újabb háború tört volna ki az apjá-
val.16 

A dinasztikus konfliktus ismételt kiújulása előtt (1264 ősze) történt 
néhány kánonjogi fejlemény: az 1263-as budai tartományi zsinaton a pécsi 
püspök képviselői visszautasították az esztergomi érsek joghatóságát,17 
felsorolva több érvet, többek között azt a jogot is, hogy palliumot viselhet 
(Bár-Kalán püspök 1180-ban ad personam kapta meg a jogot). Ezt követő-
en újból és jóvátehetetlenül megromlott viszonya a prímás érsekkel: Fülöp, 
az új érsek, megújította az elődje által Jób püspökre kiszabott kiátkozást, 
és megfosztotta hivatalától. A helyzet tovább bonyolódott egy újabb, ezút-
tal helyi jellegű, a somogyvári (Simigiensis) bencés apáttal folytatott vita 
miatt, akivel Jób püspök megszégyenítően bánt, ugyanis bebörtönözte, és 
nyilvánosan végighurcolta a városka utcáin, miközben lóhoz kötöztette, és 
száját egy pár kantárral tömette be.18 

1266-ban már IV. Kelemen ült a pápai trónon, aki immár harmadik 
pápaként kapta meg a pécsi püspök elleni vádak egyre csak bővülő listáját. 
Ez utóbbit mohósággal (ami egyes esetekben simonia vádját is jelentette és 
ami szerint „dilapidare enormemente” egyháza javait), kánonjogi szabály-
talanságokkal (mivel figyelmen kívül hagyta az esztergomi érsek kiátkozá-
sát, és továbbra is kiszolgáltatta a szentségeket) és bűnös életvitellel (ebbe 
beleértve a minősített házasságtörést), gyilkossággal „et aliis maleficiis” 
vádolták meg, amelyeket többekkel, köztük magával a királlyal, IV. Bélával 
szemben követett el, aki ellen fegyverrel szállt szembe („per duellum inter-
dum oblatum ab eo”). IV. Sándor alatt megindult egy eljárás, hogy meg-
vizsgálja ezeket a vádakat; egy másodikat IV. Orbán indított meg, de a 
pápát már 1263 augusztusában tájékoztatták a püspökkel szembeni eljárás 
nehézségeiről.19 Mindenesetre a Rómában megindult eljárás miatt az érde-
kelt felek elküldték képviselőiket, és az ügy kivizsgálását az ostiai kardiná-
lis, mint „auditor” gondjaira bízták. 1266-ban, habár ez az eljárás folytató-
dott Rómában, maga IV. Kelemen is szövevényesnek és nehezen 
megoldhatónak vélte az ügyet: „predictum negotium propter diversos et 
varios processus in eo habitos et plura emergentia est adeo intricatum, 
quod non potest salubriter expediri”.20 

1266. szeptember 24-én a pápa más módon próbált közbeavatkozni, 
amikor kijelentette, hogy véget kíván vetni a botránynak, és meg akarja 
előzni a még nagyobb bajokat, amiket esetleg a püspök egyre nagyobb 
merészsége és a többiek számára mutatott példája okozhat. Ennek fényé-
ben úgy döntött, hogy saját kezdeményezésre új eljárást indít („de novo, ex 
officio nostro”) a pécsi püspökkel szemben egy inquisitioval, amely a pápa 

                                                   
16  SĂLĂGEAN, TUDOR: Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Afirmarea 

regimului congregaţional. Cluj-Napoca, 2007. (továbbiakban:SĂLĂGEAN, 2007.) 130–
132. p. 

17  „Licet non Archiepiscopus, pari tamen cum archiepiscopis gaudebat prerogatiua, 
utpote exemptus, et palio decoratus.” Cod.Dipl. Tom. IV/3. 172–174. p.; cf. FEDELES-
KOSZTA, 2011. 76. p. 

18  FEDELES-KOSZTA, 2011. 77. p. Az eset IV. Orbán 1263-as bullájában is szerepel. 
Cod.Dipl. Tom. IV/3. 172. p. 

19  THEINER, 1859. 277. p. 
20  THEINER, 1859. 289. p. 
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szándékai szerint „gyors és örvendetes” eredményekhez vezethet („ut nego-
tium inquisitionis huiusmodi celerem et felicem consequatur efectum”). 
Ezért megbízott egy gyóntatót, a ferences Enecót, hogy menjen személye-
sen a püspöki székesegyházba, vagy bármely olyan helyre, amit megfelelő-
nek tart, és a „pre oculis solum Deum” birtokában, az egyenesen a pápától 
származó hatalmánál fogva, vizsgálja ki azokat a bűnöket és túlzásokat, 
amelyekkel megvádolták a püspököt, beleértve azokat is, amelyeket a ró-
mai eljárás megkezdése után követtek el.21 Az inkvizítor szerzetesnek össze 
kellett gyűjtenie, tüzetesen meg kellett vizsgálnia és ellenőriznie kellett a 
tanúk vallomását. Erről írnia kellett egy pontos jelentést a pápának, szemé-
lye elé kellett rendelnie a püspököt, és amennyiben letelt az erre engedé-
lyezett idő, akkor távollétében végrehajtania a jogi határozatokat. Ameny-
nyiben bebizonyosodna, hogy elprédálta az egyházmegye vagyonát, úgy 
meg kellett tiltania a püspök számára „omne genus alienationis”-t, ezek 
között a szerződéskötés lehetőségét is. A szerzetes megkapta a szükséges 
felhatalmazást, hogy feloldja a tanúkat esetleges esküjük alól, vagy meg-
oldhasson rendhagyó helyzeteket, mint például azt, hogy kérje a pápa köz-
benjárását vagy a világi hatalomét a tevékenységét esetlegesen akadályo-
zókkal szemben. A IV. Lateráni Zsinat 37. határozata, a „de duabus dietis” 
alól is felmentést kapott, ami lehetővé tette számára, hogy kényszerítse a 
püspököt az előtte történő megjelenésre, akár a püspökség határain kívül 
is; akitől azt a jogot is megvonták, hogy a „litteras apostolicas” pontatlan-
ságára hivatkozva kérhesse a kiátkozás és a kiközösítés alóli felmentést. 

Egy második, szeptember 29-ei breve a pápai gyóntatót megbízta an-
nak kiderítésével, hogy miért fosztották meg a pécsi kanonokokat javadal-
maiktól, és amennyiben az okokat megalapozatlannak tartja, szolgáltassa 
vissza a püspök által elkobzott javadalmakat, és védje meg őket a püspök 
lehetséges zaklatásától.22 Egy utolsó, október 21-ei megbízólevél felhatal-
mazta, hogy menjen a pécsi székesegyházba vagy bármely helyre, amely 
alkalmas a tanúvallomások összegyűjtésére és a szövegek alapos vizsgála-
tára, valamint feljogosította a szerzetest arra is, hogy hivatalból válasszon 
egy „fidedignum et idoneum virum de Hungaria”, aki meg tudja cáfolni a 
püspök által összegyűjtött tanúvallomásokat, amennyiben ezek esetleges 
hamisságára utaló jeleket találna.23 

Úgy tűnik, hogy az Eneco szerzetesnek adott pápai megbízatás külön-
leges jellegét nem emeli ki a magyar történetírás, amely mindenesetre 
nemrégiben megpróbált magyarázatot találni a pécsi püspök hosszan tartó, 
rendhagyó állapotára: a legmeggyőzőbb feltevés szerint ez utóbbinak Bán-
csa István bíboros, palestrinai püspök (1251-től 1270-ig) személyében volt 
egy támogatója a Kúriában, aki elsimította a Jób püspök elleni jogi eljárá-

                                                   
21  Bullarium franciscanum romanorum pontificum, constitutiones, epistolas, ac 

diplomata continens. Ed.: Sbaralea, Giovanni Giacinto. Ser. I. Tom. III. Roma, 1759. 
96–97. p.; THEINER, 1859. 288–289. p.; Regesta Pontificum Romanorum. Ed.: 
Potthast, August. Graz, 1957. Vol. I. 1599–1600. p. 

22  THEINER, 1859. 289–290. p. 
23  „qui […] si contra testes […] aliqua scire poterit, per que ipsorum testimonium 

detrahat fidei”. THEINER, 1859. 290–291. p. 
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sokat.24 Az ezidáig leírtak voltak csak eddig ismertek, és nem volt tudomá-
sunk a ferences szerzetes küldetésének későbbi eredményéről.25 

IV. Béla halála után, amikor 1270-ben a korona V. Istvánra szállt, úgy 
tűnik, hogy a pécsi püspököt felmentették minden vád alól. 1272-ben X. 
Gergely pápa megbízta a zágrábi püspökkel együtt, hogy a II. Lyoni Zsinat 
előtt készítsen egy összeállítást a magyarországi egyház erkölcsi állapotá-
ról.26 Ezt a megbízatást nyilvánvalóan példamutató módon végezhette el 
Jób püspök, mert élete utolsó évtizedében nagy tiszteletnek örvendett 
V. István, majd pedig utóda, IV. (Kun) László udvarában. Ekkor is folytatta 
a címek, a vagyon és a befolyás növelését a Magyar Királyságban, míg el 
nem érte politikai karrierje csúcsát: 1272 körül kinevezték Moson, 1278-
ben pedig Baranya vármegye ispánjává, amely címek mellé 1277-től a kirá-
lyi kancellári címet is megkapta.27 Halála 1280 és 1282 közé tehető. 

Itt válik létfontosságúvá ezen bírósági ügy felderítéséhez – amely az 
1200-as évek Magyarországán különleges a rendelkezésre álló források 
nagy száma és típusa miatt – a Santa Maria Gloriosa dei Frari konventben 
őrzött dokumentum, amelynek átiratát a mellékletben közöljük. Ebben az 
Eneco pápai gyóntató által a magyar püspök ellen végzett inquisitio jog-
ügyleteiről van szó. A velencei dokumentum egy hosszú, hártyaszerű rotu-
lus vagy volumen, mérete 220 x 25.5 cm, és három összevarrt pergamenből 
áll. Az írás kimunkált, tapasztalt kéz munkája, minden további nélkül egy 
scriptornak tulajdonítható, aki pontosan feljegyezte az eljárás különféle 
részeit, miközben átírta vagy mástól átvette a döntés helyszínén bemuta-
tott nyilatkozatokat, a vádlott védelmét és a bíró által kimondott szavakat. 
Hiányoznak a pecsétek és az aláírások, ami megerősíti azon feltételezésün-
ket, hogy nem a pápának elküldött dokumentumról van szó. Nem tudni, 
miért került a dokumentum a velencei ferences konventbe, de ennek okai 
valószínűleg visszavezethetőek Eneco ferences szerzetes ottani jelenlétére. 

A volumen az alábbi részekből áll: 1. egy hosszas dokumentum átírása 
(„carta sive cedula”), amit a püspök megbízottja, egy bizonyos magister 
Iohannes, pécsi kanonok és esperes, a püspök rokona (cognatus) adott át 
1267. május 28-án Eneco szerzetesnek, „inquisitor sive judex”-nek, illetve 

                                                   
24  FEDELES-KOSZTA, 2011. 77. p. A bíboros esztergomi érsekként (1242-től) a magyar 

egyház élén állt, és a királyi kancellár pozícióját is betöltötte. Jób püspökhöz hasonló-
an bácsi prépostként kezdte a karrierjét; a kettőjük közötti jó viszony jele, hogy 1264-
ben a bíboros káplánja, Róbert aldiakónus kapta meg az egyik Pécs egyházmegyei es-
perességet, a valkóit, aki ekkor már kántor volt a pozsegai esperességben; ugyanab-
ban az évben ez utóbbi esperesség élére a bíboros egyik unokaöccse, egy Urbacius 
(Orbász) nevű bolognai diák került kinevezésre. Cod.Dipl. Tom. IV/3. 219–222., 
229–231., 232. p. 

25  FEDELES-KOSZTA, 2011. 77. p.; KOSZTA LÁSZLÓ: Záh nembeli Jób. (1252–1280) In: A 
Pécsi Egyházmegye története. Szerk.: Fedeles Tamás – Sarbak Gábor – Sümegi 
József. Pécs, 2009. 80–83. p. („A pápai vizsgálat végeredményéről nincs tudomá-
sunk.” 82. p.) 

26  THEINER, 1859. 294. p. Zágráb püspöke, Tymotheus († 1287), pécsi kanonok és valkói 
esperes volt 1263-ig, püspökké választásáig, amikor Palestrina bíboros püspöke be-
mutatta a pápának, az esztergomi érsek jelöltje, Farkas helyettes-kancellár konkuren-
seként. 

27  FEDELES-KOSZTA, 2011. 77–78. p. 
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a bíróságnak és a tanúknak a Székesfehérvárott található ispotályosok 
konventjének Szent István király templomában28 (4-104. sor); 2. a szerze-
tes recusatioja, amivel a tárgyalásnak a következő hétfőre történő elhalasz-
tásáról dönt (104-113. sor), a püspök képviselője beleegyezik az új időpont-
ba, majd ezt követi az ülés záróformulája (113-120. sor); 3. a május 30-ai 
eljárás átirata (121-130. sor), amely tartalmazza; – 4. Jób püspök április 
21-ei megbízólevelét (procuratorium) magister Iohannesnek (130-144. 
sor); ez utóbbi kéréseit a bíróság felé (146-159. sor); 5. a bíró válaszát (160-
176. sor); 6. a püspök képviselője által benyújtott tiltakozást a bíró dönté-
sével szemben (176-185. sor). 

Az információk mennyisége lehetővé teszi, hogy részletesen rekonst-
ruáljuk a történéseket. A pécsi püspököt felszólították, hogy jelenjen meg 
az Apostoli Szék által kinevezett inkvizítor előtt három nappal Szent 
György ünnepe után, tehát 1267. április 24-én. Az idézés szóban vagy egy 
közvetítő személy útján történt, ugyanis a püspök az „in festo S. Georgii” 
kibocsátott, magister Iohannesnek adott megbízólevélben is kifejezetten 
kérte másolatban a szerzetestől mind az idézést (a „littere actionis”), mind 
a „littere apostolice”-t (vagyis az 1266. szeptember 23-án kiadott pápai 
megbízólevelet). Ezt a kérést az eljárás során többször is megfogalmazta a 
püspök képviselője, amit viszont egyszer sem teljesített a bíróság. A „ce-
dula”-ban magister Iohannes kijelenti, hogy a ferences szerzetes nyilváno-
san kifejtette azon szándékát, hogy eljárjon a pécsi püspök ellen, és bíróság 
elé idézze, miközben az esztergomi érsek palotájában tartózkodott, „in do-
mo inimicis domini mei”. A vádlott képviselője ezen felül amiatt is panasz-
kodott, hogy nem tájékoztatták az eljárás helyszínéről, és írásban sem ka-
pott idézést: a püspök megbízólevele valóban nem jelöl meg semmiféle 
pontos helyszínt, ahol a megbízottnak meg kell jelennie. Magister 
Iohannes több alkalommal is megfogalmazta azon vádját, miszerint őt félre 
akarták vezetni ura ellenségei, akik azt akarták elhitetni vele, hogy az eljá-
rásra „Waradinum”-ban kerül sor (ez valószínűleg nem a mostani Nagyvá-
radot, hanem Pécsváradot jelöli, ahol egy bencés apátság volt, amelynek 
apátja részt vett a bírósági eljárásban), mindezt abban a reményben, hogy 
a püspököt távolt tartsák, és „occulte” léphessenek fel ellene. Ezért nem 
tudni, milyen hírek ismeretében ment Fehérvárra, hogy a szükséges 
procuratorium birtokában és a pécsi káptalan több kanonokjának társasá-
gában megvédje urát „tertio die post festum Sancti Georgi”. 

Az ispotályos barátok Szent István templomának szentélyében bemu-
tatta a káptalan előtt ura nevében megbízólevelét és tiltakozását. Az elkö-
vetkező nyolc napban, talán azt elkerülendő, hogy az idézés pontatlansága 
miatt urát ne kezeljék távollévőként, a vádlók képviselőinek és különféle 
tanúk társaságában felolvasta a dokumentumot a város több templomá-
ban, többek között az „ecclesia maior”-ban (ahol a magyar királyokat is 
eltemették), a domonkos és a ferences szerzetesek templomában. 

Eneco szerzetes több nap múlva érkezett, késését azzal magyarázta, 
hogy az udvarban feltartotta Mária királyné, IV. Béla felsége „pro quibus-
dam negociis”, mint például a folyamatban lévő katonai műveletek miatt: a 
két király seregei ugyanis Esztergom és Ronda környékén gyülekeztek, a 

                                                   
28  Cf. HUNYADI, ZSOLT: The Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary c. 1150–

1387. Bp., 2010. 102–104. p. 
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Duna két partján. A püspök képviselőjének szavaiból is kiderül, hogy a 
tárgyalás pont fegyveres összecsapások idején zajlott, mert a megbízott 
jelezte, hogy ura számára lehetetlen elhagynia saját egyházmegyéjét „hoc 
tempore guerre et discordie maxime”. 

Az eljárás május 28-án kezdődött Eneco szerzetes, Laurentius jegyző 
és a felek képviselői jelenlétében. Magister Iohannes cedula-ja vagy protes-
tatio-ja, amit bemutatott a bíróságnak, a püspök kéréseit tartalmazza, 
amelyeket így tudunk összefoglalni: (1) Eneco szerzetes bizonyítsa saját in-
quisitor-i minőségét azzal, hogy bemutatja a „littere apostolice”-t, és a „lit-
tere actionis”-t (idézőlevelet), amelyet állítása szerint birtokolt; (2) egy új 
időpont és egy olyan helyszín megjelölése, amely biztonságos a püspök 
számára, miközben amellett érvelt, hogy számára lehetetlen megjelenni 
Fehérvárott, a közte és a helyi prépost, Farkas mester, IV. Béla helyettes-
kancellárja, illetve több báró közötti ellenséges viszony miatt;29 ebben a 
kontextusban a püspök jelezte hajlandóságát, hogy befogadja az eljárást a 
székesegyházába vagy egyházmegyéje bármely templomába, miközben a 
szükséges garanciákat nemcsak a bíró szerzetesnek adja meg (egy kauciót, 
és magas rangú túszokat), hanem ellenfeleinek is; (3) kérte, hogy fogadják 
el az urára kedvező tanúvallomásokat, hogy válaszolhasson az ellene irá-
nyuló rágalmakra, (4) illetve jelezzék a pontos vádakat és a vádlók nevét, 
(5) tiltakozott az eljárás eredeti notariusa, magister Leonardus személye 
miatt, aki nyíltan a pécsi püspök ellenfele és az esztergomi érsek híve volt, 
(6) nemkülönben az eljárási normákat és a használt nyelvet („utrum 
litteraliter an vulgariter”) határozta meg. 

Eneco szerzetes, habár a meghallgatás első napján készített határoza-
tában elismerte magister Iohannes procuratorium-ának az érvényességét, 
élesen visszautasította a püspök kéréseit, köztük azokat is, amelyek a litte-
re apostolicae bemutatásával az ő meghatalmazását igazolták. Ezen felül a 
következő hétfőn egy új időpontot adott a püspök képviselőjének, hogy 
„teljes mértékben megvédhesse urát”. 

A bíróság a meghatározott napon, május 30-án ült össze. Egy bizo-
nyos magister Thomasinus volt a jegyző, aki talán az inkvizítor szerzetessel 
érkezett Itáliából.30 A püspök képviselője felolvasta megbízólevelét, ame-
lyet bemutatott a bíróságnak és a másik félnek. Ezt követően benyújtott 
egy tiltakozást, amelyben megismételte a két nappal korábbi tiltakozásá-
nak egy részét (köztük annak sürgetését, hogy tanulmányozhassa a szerze-
tes „littere apostolice”, „tam in bulla, filo et carta, quam stilo, continentia 
et dictamine” és arról készíthessen egy másolatot). Új panaszként megem-

                                                   
29  „Propter inimicitias magistri Farcasij prepositi Albensis, vicecancelarij domini regis 

et insidias proditas ab eodem, cuius potestati custodie atque regimini tota civitas 
Albensis et suburbia”; Farkas mester 1264 májusától töltötte be IV. Béla mellett a he-
lyettes-kancellári pozíciót. Cod.Dipl. Tom. IV/3. 200–201. p. Az urával ellenséges bá-
rók pedig az alábbiak lennének: „Henricum comitem palatinum, magistrum Chák, 
comitem de Zala, et Stephanum comitem, Firei castri iudicem”. 

30  Valószínűleg ugyanarról a „Thomasino notario” -ról van szó, aki 1264 januárjában 
feltűnt Báncsa István bíboros környezetében, amikor kinevezte káplánját, Róbertet 
pécsi kanonoknak és valkói esperesnek. Cod.Dipl. Tom. IV/3. 219–222. p. A perira-
tok az olasz nyelv erős hatásáról tanúskodnak (pl. „opprobrium” helyett „guerre” vagy 
„obpbrobium”), amit az írás is megerősít. 
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lítette, hogy ura számára lehetetlen személyesen részt venni az eljáráson 
azon életbe vágó veszélyek miatt, amelyekkel szembesülne, ugyanis azt 
állította, hogy Leonardus prépost egy „non modica pecuniarum summa” 
fizetett, hogy akadályozza a püspök vagy a számára kedvező tanúk jelenlét-
ét. Határozatában viszont a szerzetes megtagadta, hogy egy újabb időpont-
ban, és egy másik, biztonságos helyen kerüljön sor az eljárásra. Magister 
Iohannes számára nem maradt más, minthogy tiltakozzon és megkérdője-
lezze in toto az elkezdett bírósági eljárást, illetve az ura nevében a pápához 
és a római bíborosokhoz forduljon, akiknek a védelme alá kívánta helyezni 
magát. Szavaival fejeződik be a velencei dokumentum és valószínűleg a 
bírósági eljárás is, ami egy igazi kudarcnak bizonyult. 

Technikailag a IV. Kelemen gyóntatójára bízott bírósági eljárás az in-
quisitiones ex officio kategóriájába tartozik, amit III. Ince hozott létre, és 
amelyet a jogászok már azelőtt elkezdtek alkalmazni (majd hamarosan a 
polgári eljárásrendben is meghonosítottak), hogy belefoglalták a IV. Late-
ráni Zsinat kánonjaiba (1215), a ratione veritatis hatékonysága és amiatt, 
hogy ennyire megfelelt a közigényeknek.31 Nem meglepő, hogy a 13. szá-
zadban még az olyan, szegényesebb jogi kultúrájú területeken sem kellett, 
hogy nagy újdonságot jelentsen egy ehhez hasonló jogi eljárás, mint ame-
lyek a magyar korona alá tartoztak. Talán kissé fura volt, hogy egy olyan 
magas egyházi méltóság ellen használták, mint amilyen Jób püspök volt, és 
az inquisitio ténylegesen egy politikai eljárás irányába mutatott. A későbbi 
pápák leggyakrabban a következő évszázad első évtizedeiben folyamodtak 
ehhez a fajta jogi eljáráshoz a politikai jellegű lázadások leverése során. 
XXII. János pápasága alatt32 ez kezdett a politikai jellegű beavatkozás leg-
főbb eszközévé válni, különösen azokon a területeken, ahol legerősebben 
nyilvánult meg a pápai–Anjou szövetség.33 A Jób püspök elleni inquisitio 
tehát annak a gyakorlatnak volt a megelőlegezője, amely az Anjou-
Magyarországot jellemezte. 

A tényleges jogi eljárás diszkrét, titkos kezdeti szakaszát, az úgyneve-
zett inquisitio veritatis-t, amely feltételezte a vádak ellenőrzését, tehát a 
tanúvallomások összegyűjtését a felrótt bűnök által keltett clamor előidé-
zése érdekében, az inkvizítor szerzetes az esztergomi érseki palotában 
hajtotta végre, amelynek tulajdonosa az eljárás promotor-ának szerepét 
vállalta fel. Az inkvizíciós eljárás ezen első szakasza, amely a „tényleges 
eljárás megkezdését elrendelő elő-bírálat kialakítására szolgált”,34 a pécsi 
püspök számára kedvezőtlen eredményhez vezethetett, de nincs nyoma a 
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kihallgatott tanúk vallomásának, amelyeket a pápa ajánlása alapján írásba 
kellett volna foglalni, és figyelmesen meg kellett volna vizsgálni. A Frari 
levéltárában megőrzött rotulus az eljárás második fázisáról szól, amely 
során a Liber extra elismerte a vádlott számára a védekezés jogát és a szá-
mára kedvező tanúk bemutatását, ezzel is a szertartás ünnepélyességének a 
betartására, mint például a vádlott beidézésére, és a vádpontok átadására 
kényszerítve a bírót. Látványosak a püspök megbízottja által említett sza-
bálytalanságok, mint például az inkvizítor szerzetes elutasító viselkedése a 
vádpontok megjelölése és a vádlók megnevezése kapcsán, vagy a saját 
megbízólevele bemutatásának az elmulasztása, amelyek egytől egyig mind 
feljogosították magister Johannest, hogy kétségének adjon hangot. Nehéz 
megítélni, mekkora súlyt tulajdoníthatott a bíró ezeknek, a püspök képvi-
selője által felhozott eljárásrendi érveknek. Az egyedüli tiltakozás, amely-
nek helyt adott, az az eljárás első notariusának, Fehérvár prépostjának, IV. 
Béla helyettes-kancellárjának, Farkas mesternek a személyét érintette. 
Igencsak meglepő, hogy az inkvizítor szerzetes minden további nélkül 
figyelmen kívül hagyta az eljárásrend betartásának szabályait, aki valószí-
nűleg alábecsülte a vádlott és képviselőinek jogi ismereteit. Lényegében a 
Jób püspök által felsorolt megátalkodott ellenségek listája, még az ellene 
szóló vádpontok felsorolása nélkül is a legjobb védekezésnek bizonyult egy 
„inquisitio de fama” keretein belül, mivel így a maguk teljességében vonta 
kétségbe a vádjaikat. 

E tanúvallomás értéke nem csak a benne foglalt részletes informá-
ciókban rejlik, amelyek bemutatnak egy jelentős politikai felhanggal is 
rendelkező eseményt, illetve az egyházi élet egy szegmensét, miközben a 
vitában érdekelt laikusok és klerikusok eddig részben még ismeretlen ne-
veit közli. A dokumentum azért is bír jelentőséggel, mert segít megérteni 
IV. Kelemen pápa valódi állásfoglalását a IV. Béla és István fia közötti di-
nasztikus ellentét kapcsán. Köztudott, hogy a király 1263–1264-es diplo-
máciai offenzívájának köszönhetően már elődje, IV. Orbán is felhagyott a 
pártatlan távolságtartással, hogy IV. Béla oldalán foglaljon állást. Ettől az 
irányvonaltól IV. Kelemen sem tért el, amivel viszont alapjaiban veszélyez-
tette István herceg szövetségét a kunokkal és a tatárokkal (ez utóbbiakkal 
szemben 1265. június 25-én helyi jellegű keresztes háborút hirdetett).35 
1266. július 22. után viszont a pápa a IV. Béla-féle regnum és a regimen 
Stephani közötti kapcsolatokat szabályozó békeszerződés egyik kezese 
volt.36 A tény, hogy a pápa azzal a küldetéssel bízta meg Eneco szerzetest, 
hogy „celeriter et foeliciter” lépjen fel a junior rex egyik legfontosabb, és a 
király-féle regnum-ban tartózkodó támogatójával szemben, bizonyítja, 
hogy a pápa a szerződés elfogadása után se volt pártatlan, sőt, továbbra is 
egy fontos szereplője maradt a magyar dinasztikus ügyeknek. 1267 tava-
szán a IV. Béla és a junior rex közötti ellentét cseppet sem tűnt megoldott-
nak, és valójában a nyilvánosságnak szánt nyilatkozatok dacára a királyság 
teljes politikai berendezését megosztotta, ebbe beleértve az Egyházat is, 
amely szintén élesen megoszlott a két frakció közötti harcban. A különle-
ges, de kizárólag kánonjogi jellegű beavatkozás mögött IV. Béla és Fülöp 
esztergomi érsek próbálkozása figyelhető meg annak érdekében, hogy a 
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római pápával közösen leszámoljanak egy kényelmetlen ellenféllel. A pécsi 
püspök politikai érzéke, magister Iohannes hozzáértése és szívhez szóló 
védekezése elegendőnek bizonyult, hogy meghiúsítsa ezeket az ármányko-
dásokat. 
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<in margine: Iste est processus contra episcopum dictum Job, habitum in 
dictam diem> Anno ab incarnatione Domini MCCLXVII, mense maii, die 
sabati proximo post festum Ascensionis Domini [= 28 Maii 1267] in ecclesia 
sancti Regis Stephani domus Hospitali Ierosolimitani Albensis, que ecclesia 
adiacens civitati, nobis presentibus, videntibus, audientibus et intelligentibus 
ad hoc specialiter vocatis, et rogatis testibus infra scriptis, magister Iohannes 
archidiaconus et canonicus Quinquecclesiensis, constitutus coram religioso 
viro fratre Eneco de Ordine Minorum, qui dicebat se legatum domini pape 
sanctissimi patris nostri prepositum, redixit loquens quidam cartam seu 
cedulam scriptam, quam prolectam eidem fratri, porexit et dedit. Hec verba 
continere: 
„Dominus magister Iohannes, et canonicus Quinquecclesiensis, coram nobis 
viro religioso, fratre Eneco de Ordine Minorum, propono et dico quod eidem 
his diebus proxime precedentibus mensis apud Albam ego divenirem 
quibusdam referentibus vos dixisse quod velletis procedere contra venerabilem 
presbiterem, in Dei gratia episcopum Quinquecclesiensem, dominum meum et 
cognatum, pretextu quarundam litterarum apostolicarum, quorum aucte vos 
iudicem seu inquisitorem contra dominum meum predictum, venerabilem 
patrem, a Sede Apostolica deputatum, offero me defensioni domini mei 
episcopi Quinquecclesiensis et promptus sum eundem defendere et satis dare 
ac carte ydonee, sicut iura volunt, et omnia alia facere, que de iure fuerint 
facienda <abrasum: pro tali quidem defensioni alium testimonium defensionis 
fuit requisitum>, unde peto instanter a vobis, fratre Eneco, ante omnia faciatis 
litteras apostolicas, quod permittitus supponendo, quas dicitis habetis, et 
quarum aucte dominum meum episcopum iussistis citari, sicut dicitis, ad 
tertium diem post festum Ascensionis Domini proximo preteritum, mihi 
ostendi ac exhiberi ad inspiciendum, legendum, videndum ac faciendum et 
copiam fieri eorumdem: quam cum habuero et de iurisditione vestra 
constituerit. Item, peto litteras citationis per quas iussistis dominum meum 
citari, sicut dicitis, mihi ostendi et exhibi et ipsa citatione eo die et consultari et 
copiam fieri earumdem, ac illum seu illos nominari per quem vel per quos et 
sub quorum testimonio iussistis dominum meum citari, sicut dicitis; et exprimi 
seu specificari sub quam formam proposita dicitur ipsa citatio, si citatio dici 
potest, utrum in scriptum vel non scriptum et quibus presentibus, et utrum 
litteraliter an vulgariter, et quo interprete mediante, et utrum apud domum vel 
ecclesiam et an in transitu; et utrum sedem, mandatum vestrum, necne potis 
simulata sit nequius, dolo malo, confida et falsa, et mendaciter dicatur fuisse 
proposita, cum non sit proposita, inimicis domini mei simul, scilicem Philippo 
archiepiscopo Strigoniensi et sue perversitatis sequacibus fraudolentus 
procurantibus et facientibus dolo malo vobis dici, et dari per Leonardum 
dictam pecuniam non videri doctum, quem notarium dicitis, et per quosadm 
alios fraude eiusdem Philippis sibi associatos et pro eundem simili modo 
coniuratos; citationem, si citatio dici potest, propositam fuisse apud 
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Waradinum, propter hoc ut denegaretur domino meo copia se defendendi et 
quasi contra contumacem contra dominum meum procederetur occulte. 
Et peto a vobis tempus mihi seu dilatione concedi infra quam sive quod 
domino meo intimare possem et de eo certificare eumdem, quod estis 
personaliter in isto, pretextu litterarum quas vos a sede apostolica habere 
dicitis hic, et his diebus ad inquirendum, sicut dicitis, intenditis procedere 
contra ipsum. Item, possim etiam eumdem dominum invitari, volentem, sicut 
firmiter credo, personaliter negotio interesse et se defendere, supra aliis 
consulens, et eidem etiam, dominus meus predicta ignoret; perdatus quoque 
suam et propria vires in contineri ydonee et sufficientur cause sub cetera pena 
quam acceptare volueritis, quod dominus meus episcopus personaliter veniat 
ad presentiam vestra et incederet negotii personaliter et faciet se defendendo 
que de iure fuerunt facienda per nos, eius nomine mihi termino competenti et 
loco congruo et securo permittis assignatus, cum ad ipsum locum seu ad 
civitatem Albensis domino nostro episcopo se personaliter defendere volenti et 
prefato negotio personaliter interesse, siveque accedere nihilominus sic 
securum propter capitales inimicias seu insidias hostis domini mei, Philippi 
predicti et quorundam canonicorum Albensium ecclesie, in ecclesia 
Strigoniensi canonicatus et alia beneficia habentium, et quorundam laicorum 
eidem hosti domini mei nequiter adherentium, necnon propter inimicitias 
magistri Farcasii prepositi Albensis, vicecancelarii domini regis et insidias 
proditas ab eodem, cuius potestati custodie atque regimini tota civitas Albensis 
et suburbia, omnisque terres eiusdem civitatis, aliisque habitatoribus earum 
exclusis, suisque hominibus interdictis per dominum regem, hoc tempore 
guerre et discordie maxime est tradita et commissa, adeo ut sui homines quos 
volunt recipiunt per portas eiusdem civitatis et suburbia transeuntes, et quos 
volunt excipiunt. Omnesque ville adiacentes, propter quas aliunde secure ad 
ipsa civitatem seu suburbia minime patere, aditus accedendi fuit. Subiecte 
domini predicti potestati ceterum, propter insidias per quosdam barones regni 
Hungarorum, scilicet Henricum comitem palatinum, magistrum Chak, 
comitem de Zala, et Stephanum comitem, Firei castri iudicem, curatorem 
publice proprietatis, domino meo et suis propositas de mandato et precepto 
eiusdem publice proprietatis, prefato Philippo hoc faciente cum sua pecunia et 
nequitias procurante. Quas dominus meus et sui si ad istum locum accederent 
non posset aliumcumtenus evitare, offerens me dictas inimicitias et insidias, si 
necesse fuerit legitime probaturum quam cito promissa omnia et singula 
feceritis. 
Et coram vobis, fratre Eneco, propono et dico et effero me, paratum et 
volentem, quam cito predictas litteras apostolicas, quas vos habetis dicitis, 
exhiberitis et copiam feceritis, earumdem vosque inquisitorem seu iudicem 
contram dominum meum constitutus per easdem, extunc vixus vestrum 
beneplacitum et mandatum ob reverentiam Sedis apostolice sub certa pena 
canonica, sufficiente et ydonea, me prestare. Et supra hoc si necesse fuerit, 
etiam obsides dare, quos et omnes ac singuli socii viri familiares et suscipientes 
et omnes quorum interesset, et qui vobis viderentur et placerent. Ac alii omnes 
qui volent negoti interesse possent. Et possetis libere et secure vos etiam ad 
egressus dominum mei episcopi ineundo, monendo et redeundo sine periculo 
et dispendio rerum ad ipsum dominum episcopum apud Quinquecclesias ire 
accedens, morari et redire, seu ad aliqua alia ecclesia, eiusdem civitatis sive 
diocesis domini mei quam vobis velletis eligere ad morandum et standum, et 
mandatum apostolicum prosequandum et cetera quam occurerent faciendi. 
Item propono et dico quod quam cito apostolicas litteras citationis et ipsam 
citationem mihi exhibitis et copiam fecitis earumdem, extunc si vos ad dictam 
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Quinquecclesiensem ecclesiam vel ad aliquam aliam ecclesiam eiusdem 
civitatis sive diocesis domini mei accedere non velletis, promitterem sub certa 
pena et facerem sicut negotii qualitas requirerit, quod dominus meus 
episcopus etiam extra suam diocesem compareret coram vobis personaliter, 
mihi eius nomine termino competenti et loco congruo et securo permitti 
assignatis. 
Item peto advocatum mihi dari, ut tempus seu dilacionem ad querendum 
advocatum postquam promissa feceritis. 
Item peto etiam extunc sapientes adhibire requiri et assumi in meis expensis 
propter mandato domini, quorum consilio procedite, sicut de iure fertur 
procedendum. 
Item peto libellum dari et iuris ordinem in aliis omnibus observari quam cito 
promissa feceritis. 
Item peto mihi pro domino meo specificari dici et exprimi si ex officio 
intenditis inquerere seu procedens contra dominum meum quam cito indictam 
feceritis. 
Item peto dum mihi dilacionem adproponendum, iura excipientes ac 
defensionem domini mei, tempusque ad deliberandum si permissa faciatis. 
Et item peto quod, cum sepius dixeritis mihi et multis aliis dominum meum 
diffamatum non sine domini mei maximo preiudicio, specificari dici et exprimi 
et in scriptis mihi dari nomina et personam diffamantium, ut possem contra 
personas eorumque dictam excipere et obitere omnia et defectus, ac scire a 
quibus illa infamia quam dicitis sit excita, cum non sit, nec constet, dominum 
meum diffamatum per testes ultra alio modo legitimo, nec famam eius in 
aliquo esse, ultra fuisse lesam, sed potius manifestum sit et fuerit ipsum 
dominum meum semper fuisse et esse clare opinionis, tamen fame, honeste 
vite et laudabilibus conversationibus in spiritualibus et temporalibus 
circumspectum, deo et hominibus placentibus, moribus et ecclesie sue meliora 
prospicientem, ipsumque ecclesiam et statum eius meliorantem, augentem, et 
in cunctis relevantem ac dicantem, et eiusdem ecclesie et empatius magnificum 
defensorem et discipline ecclesie institucione vero exemplo vite, suos subditos 
et alios salubriter informantem. Quam omnia et eorum quodlibet sic fuit 
manifesta me offero in continenti, si necesse fuerit, legitime probatium 
perciperi supradicta omnia et singula feceritis, etiam non debeat, nec possit 
quam aliquem impedi ad inquirendum nam quis constituerit ipsum esse 
diffamatum. 
Et item peto illos nominari et nomina eorum mihi in scriptum dari, qui de 
domino meo sinistra scripserunt, ut possim quam primas eorum excipere et 
obicieri crimina et defectus, et impugnare dicta litteras et sigillam, cum 
dominus meus sit clare opinionis sive fame, honeste vite, ut supra dictum est, 
quam omnia luce sint manifesta, me offero longiorem probaturum quam cito 
idonea omnia et singula feceritis. 
Et item peto me ad probationem sive fame ipsius domini mei admitti, si 
fortasse mihi quo homine seminante zizaniam aliaquam sinistra dicente de 
eodem, precipue promissa omnia et singula feceritis. 
Ei item preco mihi exponi et mihi scriptum dari capitula seu articulos supra 
quibus vultis seu intenditis procedere, quam dominum meum ad inquirendum 
pretextum litterarum apostolicarum, quas a sede apostolica vos habere dicitis. 
Quorum copiam et tenorem mihi dari ante omnia, cum instanciam sepius petii, 
et nunc peto; tempusque ad deliberandum ut possim dandum. 
Et peto locum congruum et securum domino meo et mihi ac suis per vos 
assignari, cum ad civitatem Albensem seu ad istum, et dominum meum 
defendere locum propter inimicitias capitales et insidias quas supra 
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expressisse, domino meo et suprascriptis accedere nullatenus sit securum, 
quas inimicitias et insidias me offro in contineri, si necesse fuerit, legitime 
probatum quam cito promissa omnia et singula feceritis. 
Et item peto per vos assignari causam seu causas proter quas, non sine 
proveditorem domini mei et gravaminem, intenditis eidem domino meo 
denegare copiam se defendendi dicitis prorogasse seu mutasse criminum, si 
criminis dici potest domino meo ignorante, et pervenit nesciente percipere 
iamdum omnia et singula scripta. 
Et item peto, postquam promissa feceritis, mihi exprimi seu dici ubi, quando et 
in quo die ac contra quibus huiusmodi prorogationem seu mutationem, si 
prorogatio seu mutatio dici potest, duxistis faciendam mihi per iudicium 
domini mei, et gravium intendentes eidem domino meo denegare copiam se 
defendendi, cum dixeritis vos dominum meum citari vississe ad tertium post 
festum Sancti Georgii tunc prosequentem, ad civitatem Albensem. Ad quem 
diem et locum prefatus dominus meus audiens vos talia dixisse apud 
Strigonium in domo hostis domini mei prefati, ad cautelam, ne per 
subrepticionem, per quam multa eveninunt, seu fraudem contra ipsum et 
ecclesiam suam, seu suas aliquas attemptarent, me magistrem Iohannem cum 
procuratorio et quos tam alios canonicos ecclesie congestes mihi associatos, 
scilicet Thomam decanum, magistum Iohannem, archidiaconum de Walco, 
magistrum Acurs, Ronidenum presbiterum, et Rolasium, et magistrum 
Cosmam, destinaverit. Cumque, ibidem diligentius requisitos, vos non 
invenissem ego una cum predictis socis meis accedens ad maiorem ecclesiam 
Albensem, presentavi me cum procuratorio pro ipso domino meo et ecclesia 
sua ac suis coram capitulo predicte ecclesie in choro. Et, ostenso procuratorio, 
pretestatus fui, salvo omnis defensionis iure, domino nostro conpetendi me 
promptum presentare coram vobis pro ipso domino meo et ecclesie sua ac 
suprascriptas, si vos contra dominum meum aliquas curas diocesem habere 
constare; et tunc temporis competi fuisset ibidem. Quam protestationem 
promisso modo ibi feceram, cum me ipso die tercio post festum Sancti Georgii 
precedentem et aliis octo diebus, demum diebus sequentibus pluries ad 
maiorem cancelum in predicta maiore ecclesia et in aliis ecclesiis, infra et extra 
murum civitatis existentibus, coram conventum Predicatorum et Minorum, 
necnon in ecclesia Sancti Regis Stephani, domus Hospitalis Ierosolimitani, 
coram Hospitalieribus fratribus eiudem domus, ac coram iudice civitatis et 
civibus frequenter publicassem et publicarem, et peterem litteras capituli 
Albensis. Supra protestationem fratres Tristanus, Georgius, Fules, Salomon et 
Jacobus, magistri, in predicto die se ibi representantes dicebant, ipsum diem 
domino nostro et ipsis pro vos assignatum. Dicebant eodem vos in viam esse et 
venire, et quantum poterant inhibebant, tam ex partem vestram, quam ex 
parte publice proprietatis, quod supra ipsam protestationem, mihi litteram 
non darent, cum vos infra duos aut tres dies veniretis ibidem. Quibusdam ex 
ipsis minoribus ecclesie canonicis illis ad hoc referedentibus, non deberemus 
procuratori veniri partis domini episcopi Quinquecclesiensis comperi coram 
vobis, supra presentatione et protestatione sua, nostras litteras denegare, nam 
pro huismodi prohibitores inhibendus. 
Et item peto quod non faciatis scribi aliquid inter acta et agenda pro 
Leonardum quem notarium dicitis, cum ipse sit inimicus domini mei ex eo 
quod cum predictis Philippis hostis domini mei iuraverit, et olim fuerit ab 
omnibus prelatis regni Hungarorum sepius iuramento vallatum. Et tempore 
bone memorie domini Jacobi episcopi, tunc in Hungaria apostolice Sedis 
legati, ne collecta aliqua exigeretur in Hungaria a principalis ecclesiarum, idem 
Philippus non verens libere procuratorem, sicut agentem faciens locupleter, de 
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penuriis pauperum ipsam collectam fieri et exigi consensit et permisit, ymmo 
procuravit et fecit non sine magno scandalo populi regni huius et gravamen 
ecclesiarum. Pretextu cuius collecte domino meo et suis in remotis agentibus 
pro iuribus ecclesie sue defendendis, idem Leonardus cum satellitibus 
predictis et ad petitionem ipsius Philippis ivit supra proprietates domini mei et 
ecclesie sue ac suorum ad terrendum et compellendum dictas proprietates 
domini, aucte sedis apostolice, quam vos, habere dicebat ut solverent decimam 
predicte collecte supradicto Philippo, quam decime ipsi Philippis nullatenus 
debebantur, quibusdem vero ex ipsis proprietatis ipsa decimam solveri 
nolentis, talem sicut nec tenebantur dominus Leonardus simul cum predictis 
satellitibus milites de dominis populis vulneratos et acriter verberatos bonis 
supradictis omnibus in magnum opprobrium et impudicium domini mei et 
ecclesie sue ac suorum spoliavit. Quod minime fieri potuisset per predictos 
satellitibus, nam populi domini mei conterriti fuissent, aucte quam dominus 
Leonardus falso vos a sede apostolicas habere dicebat. Eo etiam quod idem 
Leonardus quantum in ipso est, diffamat dominum meum mala predicando de 
eodem; et diffamare non cessat. Et quia tamquam advocatus seu procuratoris 
allegat pro adversariis conspiratoribus, predonibus, spoliatoribus et inimicis 
domini mei quam dominum meum sicut vos ipsi auditis et videtis. Tum etiam 
quod a predicto Philippus receptus non modicam pecuniarum cantitate 
prestito iuramento, quod domino meo et supradictis verbis factis et scriptis 
quamtumque posset noceret, voluntate eiusdem Philippi in omnibus facientem 
quia omnia et singula quam ipsum Leonardum, me offero in continentia 
legitime probaturum, postquam promissa feceritis. 
Ante omnia instatius petii et tamen adhuc peto sacras litteras apostolicas quas 
vos habere dicitis ostendi, exhibi et ipsarum copiam fieri. Et quam cito ipsas 
exhibitis et ipsarum copiam feceritis vos iudicem sau inquisitorem 
constituitur. Petii et adhuc peto litteras apostolicas citationis per quas iussistis 
dominum meum citari, sicut dicitis. Et ipsam citationem et omnia alia 
supradicta et singula prout supra petita sunt exhibi, dari, concedi, nominari, 
assignari edi et exprimi salvis in omnibus defensionibus exceptionibus 
rationibus et iuribus, ac replicationibus domino meo et ecclesie sue ac suis 
competentibus et concompetituris”. 
 

<Frater Enecus>: “Ad quod, et ad quem idem fertur, respondit magister 
Iohannes, audivimus et intelleximus omnia et singula quam dixistis et 
proferatis pro domino vestro, verum quam sumus quibusdam propriis negociis 
occupati, crasque nobis minime intendamus assignari vobis et partis adverse 
terminum, ad diem lune proximum sequentem, cum nec hodie nec antea in 
negotio inquisitionis nobis a sede apostolica commisso quam verum 
processerimus in aliquo preter citatione quam fieri vissimus quod incidit in 
tertium diem post festum Sancti Georgii, quare prorogavimus seu 
mutaverimus ad hodiernam diem, tum quod domina Regina nos retinuit pro 
quibusdam negociis, tum propter exercitus regum Hungarorum quia tunc 
tempus circa Strigonium et Rondam cis Danubium et ultra fuerunt congregati 
et congregabantur. Et volumus quod vos et pro altera ipso die lune, hora prima 
comparatis coram nobis et tunc, magister Iohannis, defendatis dominum 
vestrum; quod vos defendentem ipsum dominum vestrum tunc plenius 
audiemus, multum placet nobis ut defendiatis eundem. Constat namque nobis 
quod die certo proximo post festum Sancti Georgii iam proximum, ad quem 
iussimus dominum tuum citari presentastis vos in maiori ecclesia coram 
capitulo Albensis et in ecclesia Minorum in presencia fratrum nostrorum 
conviventes ex parte domini vestri; et etiam pretestari fuistis nominem ecclesie 
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domini vestri, quod volebatis comperi coram nobis, si nos contra dominum 
vestrum aliquem iuris coeperem haberem constaret”. 
 

Post recusatione vero predicti fratris, idem magister Iohannes dixit quod 
promptus erat et ipso die sabbati, ac die lune et alteris tenebat sequentibus, 
dominum suum defendens, et omnia facere pro defensione domini sui quod de 
iure essent facienda, queritur: “sacre littere apostolice pro eundem fratre 
supradicto si fuerunt exhibite, et dominus cuius iurisditione constituerit 
evidentius, salvis tamen omnibus defensionibus, exceptionibus, rationibus et 
iuribus ac regulibus, conditionibus domino meo et ecclesie ac suis 
competentibus; et competiteris invocans. Et rogans nos in testimonium 
omnium predictorum”. 
Nos igitur tales coram quibus et multis aliis, premissa omnia, et quodlibet 
eorumdem prout supra demonstratum est, sunt actitata ad instanciam et 
petitione prefati magistri Iohannis in horum omnium et cuiuslibet eorumdem 
testimonium, sigilla propria habentes pro sententibus litteris, nostra sigilla 
diximus apponenda. Nos enim qui sigilla propria non habemus asserimus et 
testamus omnia supradicta et quolibet eorumdem sic premissum est, esse 
nobis presentibus, audientibus, videntibus et intelligentibus actitata. 
 

<In margine: Iste est processus die lune post festum Ascensionis Domini ante 
horam nonam illius diei>. Anno ab incarnatione domini MCCLXVII, mense 
Maii, die lune post festum Ascensionis Domini [30 Maii 1267] in palatio 
Cruciferorum domus Hospitalis Ierosolimitani Albensis que eidem adiacente 
civitati, nobis presentibus, videntibus, audientibus et intelligentibus ad hoc 
specialiter vocatis et rogatis testibus infra scriptis, magister Iohannes 
archidiaconus et canonicus Quinquecclesiensis ante horam nonam iullius diei 
comperuit coram religioso viro fratre Eneco de Ordine Minorum, qui se 
dicebat legatum domini pape sanctissimi patris nostri, et proposuit dicens 
“Ecce compero pro defensione domini mei Episcopi Quinquecclesiensis, etiam 
cum procuratorio”, et incontinenti prodens magister Iohannes ostendit suum 
procuratorum et publice legit de verbo ad verbum in predicti fratris etiam 
presentia, nobis videntibus audientibus et intelligentibus, et multis aliis. Quod 
procuratorium a nobis et a magistro Thomasino notario et a multis aliis, 
nocnon ab adversariis dicti domini episcopi, ut ipsi dicebant, scilicet Georgio, 
Cipriano, Fulcone, Jacobo, magistro Tristano, Salomone et Jacobo de Naso, 
Reynaldo preposito, Sixto lectore, Valentino cantore et Romano, canonicis 
Strigoniensibus, Marco, Erney, Jacobo, Myka, Thoma sacerdote et Gean, 
plebano de Scepus, rectore ecclesie Sancti Emerici, canonicis Albensibus, tam 
in sigillo quam carta, et tenore diligenter visum, inspectum, et lectum extitit. 
Cuius procuratorii tenore talis est: “Nos, Job, Dei gratia episcopus 
Quinquecclesiensis significamus tenore presentium quibus expedit universis 
quod magister Iohannem archidiaconum et canonicum ecclesie nostre maioris, 
cognatum nostrum, facimus, constituimus et ordinamus procuratorem 
nostrum sindicum seu actorem legitimum generalem et specialem ad 
presentandum se coram religioso viro fratre Eneco de Ordine Minorum, qui se 
dicit inquisitorem seu iudicem contra nos a sede apostolica deputatum, nostro 
nomine et pro nobis die tertio proximo post festum Sancti Georgii et aliis 
diebus quibuscumque quandocumque et ubicumque, quolibet tempore 
termino et terminis, dantes eidem procuratori nostro potestate, auctoritate et 
speciale mandatum defendendi nos coram dicto fratre et coram quibuscumque 
iudicibus aliis et personis, supra quibuscumque casibus negociis, et rebus, et 
contra quibuscumque personas ecclesiasticas et seculares, et specialiter contra 
Philippum archiepiscopum Strigoniensiem, hostem nostrum et sue 
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amartitudinis sequaces, scilicet contra Fulconem, Cyprianum, Georgium, 
Jacobum magistrum, Tristanum, Salomonem, Andream – clericos, et Jacobum 
de Naso et contra B<ernardum>, qui se gerit pro abbate Waradiensi, et contra 
iobagiones monasterii Waradiensis, et contra Marcellum et Symonem, 
naturales filios eiusdem B<ernardi> Budensis, et Micha de Bosuk, cognatos 
eiusdem, et contra F<ridericum>, qui se gerit pro abbate de Zukzard, et contra 
abbate de Symigio excipienda etiam a replicandi, satisfacendi, et cavendi 
ydonee si fuerit necesse, et prestandi in aliam nostram cuiuslibet generis 
iuramentum, crimina et defectus obiciendi contra quascumque personas et 
petendi copiam litterarum apostolicarum, si quas habet, idem suorum et 
litteras actionis per quas dixit citari iussisse; et dilationes a iure concessas 
appelandi semel et pluries, sicut sibi videbitur, et appellatorem seu 
appellatores renovandi, et pro defensione nostra omnia alia faciendi et singula 
faciendi quod legitimus procurator facere potest et debet, promittendo 
quicquid per magistrum Iohannem actum seu scriptum fuerit, sive eorum 
procuratorum, ratum et firmum nos pro omnia habituros. In cuius rei 
testimonium prosequens sub nostri impressione sigilli addimus consignatum. 
Datum apud Quinquecclesie XI Kal. Maii, anno Domini MCCLXVII.” 
 

Quo procuratorio ostenso et publice perlecto, idem magister Iohannes 
subsecutus coram predicto fratre est. Legit quamdam cartam scripta, eodem 
fratre et multis aliis audientibus, videntibus et intelligentibus, quam perlectam 
de verbo ad verbum possuit ante ipsum fratrem Enetum. Cuius carte 
continentia talis est: “Ego magister Iohannes archidiaconus et canonicus 
Quinquecclesiensis, cognatus et procurator domini mei Venerabilis patris et 
Dei gratia Episcopi Quinquecclesiensis, propono, dico et peto procuratorio 
nomine, sicut sepius petii a vobis, fratre Eneco, pro defensione domini mei 
ante omnia mihi ostendi et exhiberi faciatis litteras apostolicas quas vos 
habetis dicitis contra dominum meum, et quorum aucte dominum meum 
iussistis citari sicut dicitis, ut eas possim plene inspiciere tam in bulla, filo et 
carta, quam stilo continentia et dictamine; et copiam fieri earumde. Quam cum 
habuero et de iurisditione vestra constituerit peto litteras citationis per quas 
iussistis dominum meum citari, sicut dicitis, mihi ostendi et exhibere et ipsa 
citatione cum die et consulere edi et copiam fieri earumde ac illum sive illos 
nominari per quem vel per quos et sub quorum testimonio iussistis dominum 
meum citari, sicut dicitis, et specificari sub qua forma proposita dicitur ipsa 
citatio, si citatio dici potest, et utrum in scriptis vel per non scriptis, et quibus 
personibus et utrum litteraliter an vulgariter, et quo interprete mediante, et 
utrum apostolice dominum vel ecclesiam et an in transitu et utrum sedem 
mandatum vestrum necne et utrum in loco per vos assignato et quo die et hora; 
et quibus audientibus ac videntibus pro que verba et ad quid, et utrum publice 
necne est citatio, quod proposita dicitur, si citatio dici potest simulata, sic 
nequis dolo malo confida et falsa, et mendaciter dicatur fuisse proposita, cum 
non sit proposita inimicis domini mei et emulis, scilicet Philippo archiepiscopo 
et sue perversitatis sequacibus fraudolenter provocantibus et facientibus, dolo 
malo vobis dici et dari, intelligi per Leonardum data pecunia non modica 
deputata, quem notarium dicitis et per quosdam alios fraude eiusdem Philippi 
sibi associatas; et per eundem simili modo corruptos in citatione, si citatio dici 
potest, propositum fuisse apud Waradinum, propter hoc ut denegaretur 
domino meo copia se defendendi et quasi contumacem contra dominum meum 
procederi occulte.” Item tempus seu dilacionem et omnia petiit, sicut die 
sabbati precedenti legendo omnia per se. 
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Ad que omnia et singula idem frater Enetus respondit dicens: “Magister 
Iohannes, legitime hora deputata comperens, obtuleris, ostenderis et 
perlegeris procuratorium pro tuo domino defendendo. Tamen dicimus, cum et 
interloquando pronunciamus, quod nec litteras apostolicas quarum aucte 
dominum tuum citari iussimus, cum est procuratoria, vel suum procuratorio 
seu aliis nomine domini tui petentibus voluimus ostendere seu exhibere, nec 
copiam faciari earumde, nec litteras citationis per quas iussimus dominum 
tuum citari, nec ipsam citationem exhibemus, nec illum seu illos per quem vel 
per quos et sub quarum testimonio iussimus dominum tuum citari 
nominaverimus, nec aliquam alia de hiis quod circa habemus precisa 
exprimemus sive faciemus; nec dabamus tibi tempus seu dilacionem infra 
quam possis testificare domunim tuum, de eo quod sumus in isto loco et quod 
hiis diebus intendimus procedere contra eum; nec ut possis supra hiis et aliis 
consulere dominum tuum, legitime dicas dominum tuum hoc ignorare, nec 
curamus de cautione quam offerebas et offers quamtumque ydonea, quod 
dominus tuus interest negotium et faceret quod de iure censet facienda 
termino competenti et loco securo primitus assignatis, nec alium locum 
assignabamus domino tuo, quamvis obtuleris et offeras te legitime probaturum 
quod dominus tuus et sui si ad istum locum accederent non possent evitare 
insidias eidem positas per dominum Strigoniensem et alios emulos domini tui. 
Dicimus etiam quod noluimus ire ad ecclesiam Quinquecclesiarum, nec ad 
aliquam aliam ecclesiam eiusdem civitatis sive diocesis, quantumcumque 
obtuleris et offeras sufficientem et ydoneam cautionem et etiam bonos et 
sufficientes obsides dare; quod nos et omnes nostri et alii quorum interesse, 
necnon adversarii possent et possemus in eundo, morando et revertendo sine 
periculo personarum et dispendio rerum accedere, morari et redire; nec 
exponemus in scriptis vel sine scriptis capitula seu articulos supra quibus 
intendemus procedere ad inquirendum contra dominum tuum, nec faciemus 
aliud de hiis omnibus quod dixisti, proposuisti et petisti pro defensione domini 
tui. Dicimus insupra tibi et interloquando pronunciamus quod nec te, 
magistrum Iohannem, nec aliquem alium sive alios defensioni domini tui se 
offerentes vel offerentem et eundem defendere volentes vel volentem 
aliquomodo admitemus ad defensionem eiusdem, nec est procuratorio, quod 
portasti et obtulisti, nec sine procuratorio est, concise quamtumcumque 
ydonea et sufficienti, nec ulterius te vel alios pro defendendo tuo domino 
audiemus ymmo repellemus et penitus refutamus.” 
 

Et stanti <fratri> dominus magister Iohannes dixit: “Video et sento quod vos, 
fratre Enecus, auferri seu denegari totaliter domino meo copiam se 
defendendi, quod periniquum est et absurdum, unum sentiens et videns 
probatum dominum meum episcopum contra Deum et iustitiam et iuris 
incuriam pro vos in promissis omnibus et singulis et eorum quolibet pro se 
plerum gravari, propter predictas omnes et singulas eas gravaminum, et earum 
quodlibet pro se seu propter ipsa gravamina, et eorum quodlibet pro se sedem 
apostolicam in his scriptis appello et appellos cum instancia peto, ydoneum 
eundem dominum meum venerabilem presbiterem; item de gratia episcopum 
Quinquecclesiarum et ecclesiam suam maiorem et omnes alias ecclesias suas 
ac suos omnes tam clericos, quam laicos, et me, ac modos et statum eiusdem 
domini mei vernerabilis patris et ecclesiarum suarum et suorum cum omnibus 
viribus supradictis corporaliter et in corporalibus, temporalibus et 
spiritualibus, sub protectione ac defensione sanctissimi patris nostris Clementi 
IV sanctissime Romane ecclesie summi pontificis et venerabilium fratrum 
eiusdem dominorum cardinalium, ut autem hoc quam in presentiarum acta 
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sunt coram vobis non valerunt rite postea denegaverunt omnes ac singulos 
viros discretos, religiosos, sacerdotes et clericos, necnon laicos comites, 
nobiles, milites ac universos alios, quod prosequentes estis, rogo et invoco in 
testimonio supradictorum omnium et cuiuslibet eorumdem, quosque tales et 
cetera”. 
 


