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INTRODUCERE

Rogerius este un călugăr italian, născut în orăşelul Tur„ Tis-coepit, din regiunea Benevent, în Apulia *). Venind la
Roma, pe la a. 1230, a fost admis la curtea papală, unde a
ajuns în curând capelan al cardinalului Ioan Toletanus. Acesta
având încredere în capelaniil său, i-a dat mai mult însărcinări,
atâtîn cestiuni de serviciu, interne şi externe, cât şi în cestiuni
private *). Astfel l-a trimis, în mai multe împrejurări, în Un-.
garia, cu anumite misiuni şi întruna din aceste împrejurări
Rogerius a fost surprins de marea şi neaşteptata invazie tătară

din 1241, şi făcut prisonier.

Rogerius, purtând titlul de «magister», după cum el însuşi ni-o spune, se găsea, deci, în misiune în Ungaria, la episcopia din Oradia, când s'a pornit atacul Tătarilor asupra Eu“ropei. El nu era, prin urmare, un călugăr ungur şi cu atât
mai puţin un canonic al bisericii din Oradia, cum susțin mulţi

istorici maghiari.

|

Pe când se afla

în

acel

oraş

a căzut

în captivitatea

duşmanilor, captivitate în care a stat, nu doi ani întregi, ci
în

«decursul a doi ani, şi anume din Iulie 1241 până în primăvara

anului 1242. In timpul acestei captivităţi călugărul Rogerius
a fost silit să îndure cele mai mari privaţiuni şi spre a-şi scăpa

viaţa, să stea ascuns, ca slugă, la un Ungur, care se pusese
în

serviciul Tătarilor 5).

|

1) Thomas, Hist. Pontificum Salonitanorum et Spalatinorum,
în Mon. Ger,
Hist. XXIX, p. 597, *
:
E
5
2) Thomas, loc. cit., p. 597: quem frequenter pro suis et
ccelesiae negociis
procurandis in Hungariam mittere solitus erat,
3)
Thomas, ibidom: Inter ipsos sub specie alicuius
uilis et pauperis

serui

delitescens

uix

cuasit

mortis

incursum.

:

—
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După ce a isbutit, cu multe greutăţi, să scape din mâinile acestora, pitindu-se prin păduri, răbdând de foame şi hrănin-

-du-se, din când în când, cu ceapa şi usturoiul ce de abia putea

să-l capete dela ţărani, Rogerius s'a întors în Italia, "unde şi-a continuat activitatea sa de preot, aducând servicii atât cardinalului Joan, cât şi Papii Innocentiu al IV, pe care l-a urmat la
Lyon, unde acesta s'a stabilitîîn urma certei cu împăratul Fri.
„deric :),
Cât timp a

stat la Roma,

vr'o 20

de ani, Rogerius

şi-a

agonisit o avere nu neînsemnată ?), crescând mai ales în con-

sideraţia papii care îl preţuia în special pentru ştiinţa şi one-

stitatea sa *).

La a. 1249, devenind vacant scaunul de archiepiscop . la
Spalato (Split), s'a procedat la alegerea unui nou prelat, şi
după alegere de abia s'au găsit doi delegaţi dalmatini cari cu
rezultatul votului să se ducă la papă, la Lyon, să le completeze vacanţa. Au fost canonicul Desa, fiul lui Corvus şi Dragus,

nepotul lui Sabacus „cetăţeni din Spalato. Primejdia drumului,
ţinând seamă mai ales de vrăgmăşia dintre împărat şi papă,
era foarte mare pe acea vreme. Confirmarea celui ales “de Spa.
latini s'a refuzat; însă, fiindcă delegaţii aveau însărcinarea să

primească şi pe altcineva, în caz de refuz, a fost numit de papa
Innocentiu al IV, ca archiepiscop în Spalato, călugărul. Rogerius.
După

ce a fost numit şi investit, —

consecratus

et palia-

tus, — Rogerius pleacă să-şi ocupe locul. Trece prin Lombardia şi ajunge la Veneţia, unde rămâne câtva timp ca să-şi facă”

cumpărăturile necesare. De aci, trece prin Carinthia şi oprin-

du-se la Aquilea este primit cu mari onoruri de patriarchul
Bertholdus care îi dă mijloace băneşti şi călăuze, în trecerea
prin diocesa sa, şi atinge, în urmă, hotarele Ungariei.

.

Intrând în părţile Pannoniei, se dnce la curtea regelui
1)
ar fi fost
permutat
2)
parvam

După un document publicat de Fejer, Cod. Dipl. 1V, 1, p. 30, Rogenus
numit în a. 1243, un an după captivitatea sa, archidiacon la Oradia și
îndată la Sopron.
Ă
Thomas, ibidem: Viginti fere annis in Romana curia conunorando, non
cumulaverat

pecuniae

summam.

:

3) Fejer, Cod. Dipl., IV, 2, p. 57 a. 1249. Quem de dono scientiae et honestate morum et conversatione laudabili familiaritas reddebant multipliciter
commendatum.
a
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Bela; — pe vremea aceasta era rege în Ungaria Bela IV, -—
căruia îi expune cum a fost însărcinat cu conducerea archie:
piscopiei din Spalat. Deşi regelui Bela nu i-a convenit această
numire, fiindcă nu i s'a cerut şi lui consimţământul, totuşi
i-a
îngăduit să-şi ocupe locul ). Şi a fost instalat cu mare pompă

la 20 Februarie 1250.

E

o

i Ca archiepiscop în Spalate, Rogerius s'a ocupat în special' cu gospodăria bisericii şi a lucrat activ pentru sporire
a
prestigiului puterii sale temporale ?).
4 Iar, cu prilejul vizitei ce a făcut, şi la Spalato, regele
Con-.
rad, fiul fostului împărat Frideric, care Frideri
c fusese ana-

temizat şi depus din demnitateasa de împărat, el şi urmaşi
i lui,
de papa Innocentiu al IV, Rogerius a dat ordine să se
închiză
toatt bisericile, a oprit orice slujbă divină şi, el însuşi,
s'a
retras din oraş, împreună cu archidiaconul său Thomas
şi nu
s'a întors decât după plecarea regelui din localitate.
Şi, numai
când a început să bată un vânt mai prielnic, — vento
flante
secundo —, cum se exprimă biograful său 'Thomas*),
s'a înapoiat iarăşi la scaunul archiepiscopesc. Rogerius
moare la 14
Aprilie a. 1266.

Nu mult după anul 1242, — data nu o putem şti
cu preciziune, — Rogerius, scăpat cu multe greutăţi
din sclavia Tă- tarilor, a scris o carte cu atât mai interesantă,
cu cât este trăită
de el însuşi, o carte asupra invaziei tătăreşti,
— Ingressus. et
processus Tartarorum Hungariam intrantium
— şi întitulată
Carmen miserabile, fiindcă a fost oarec
um silit, cu lacrămile

în ochi, — flebilis, — să' scrie pe un ton de
jale,— mestos
nodos, — despre un subiect trist şi dureros
+).

1)

Thomas,

loc.

cit,

p.

597:

Dissimulato

tamen

indignacionis

motu

ad
suam archiepiscopum pacifice abire permisi
t.
i
2) Thomas, ibidem: Vir satis industrius
et in augendis rebus temporali.
bus multum sollicitus et intentus,
3) Thomas, loc. cit, p. 598.
4) Rogerius, Carmen Miserabile, în Dedicaţ
ie: De tristi materia et horrenda flebilis înire compulsus sum maestos
modos.

sedem

—8 —

Cariea lui Rogerius este precedată de o scrisoare de, dedicaţie, adresată episcopului Ioan din Pestum, Johanni Pestheniensis ecclesiae episcopo 1).
.
i

„_„ Serierea lui Rogerius, cuprinsă în 40 capitole de 5 îhtin-

dere diferită, a stat multă vreme necunoscută. Pentru întâiaşi
dată ea vede lumina zilei la a. 1488 şi încă deodată în două
ediţii, una ca adaus la cronica lui Ioan de Thuroez şi alta, din

acelaşi an, la Brno în Moravia. Codicele original s'a pierdut.

In urmă, după ediţiile din
între ele, lucrarea lui Rogerius
Schwandtner, în volumul I din
rum la Viena, apoi de Endlicher

1488, foarte puţin schimbate
a fost tipărită în a. 1746 de
Scriptores rerum hungaricaîn 1849, in Rerum hungari-

carum monumenta Arpadiana, la St Gall,în urmă de M. Flo-

rianus, în 1883 în Historiue hungaricae Fontes Domestici vol.
„IV la Cinci Biserici şi în sfârşit, de Heinemann, la 1892 în
Man. Ger. Hist. vol. XXIX, la Hanovra.

Textul nostru, care ne-a servit şi ca bază de traducere,

este luat după ediţia lui Heinemann din 1892. Am dat însă,

în note, variantele

de text numai

cele mai

caracteristice, tri-

mițând pe cetitorul care ar dori să cunoască toate aceste variante, chiar şi pe cele mai neînsemnate, la lucrările: citate mai
sus şi pe cari le-am consultat în ediţia noastră.
Di
In afară de cunoştinţele generale ce se desprind din inte-

resanta lectură a acestui scriitor, meşter de condeiu, şi care a

luat parte, ca martor ocular, la evenimentele ce le descrie, şi,
în afară situaţiunile pe cari, ca om cult, ştie să le zugrăvească,
apreciind, cu o ininte clară, de om experimentat şi de bun psicholog, stările din Ungaria de pe la mijlocul veacului al XIII-a,
Rogerius atinge, între altele, două momente însemnate din
istoria noastră medievală.
1. La intrarea lor în Ungaria şi la retragerea lor din
această ţară, Tătarii pătrund în Transilvania şi se retrag prin

Transilvania,

amintindu-ne,

cu oarecari amănunte,

de locali-

" 1) Aci nu poate fi vorba de episcopul din Pesta, cum crede N.-Densu:
şianu, în Hurmuzaki, Doc. I, p. 212, întrucât în Pesta pe vremea acea, oraş neur
jesc, nu exista o episcopie, şi nici de canonicul din Oradia, întru cât Rogerius
se găsea acolo nuniai într'o misiune temporală. Sediul episcopiei a fost la Capite" aquac, azi Capaccio, Mon. Ger. His. XXIX p. 548.
a
:
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tăţile Rudana-Rodna, de Alba Julia şi de satul Frata, din ju-

deţul Clujului.

Da

2. Folosindu-se de împrejurarea că locuitorii ţării îşi
aveau oarecare organizaţie a lor, Tătarii se folosiră de această
organizaţie locală spre a face să se strângă recolta de pe câmp,
recoltă de care aveau o atât de mare nevoie. Sunt cnezate
le
româneşti, de cari vorbeşte cu destule amănunte călugărul italian Rogerius.
Tătarii ') sau Mongolii, venind să cucerească Europa şi să

se stabilească în ea, iar nu numai să o jefuiască ?) cum se crede

de obiceiu, erau conduşi de mai mulţi regi, în fruntea cărora
era, ca rege al regilor, khanul sau chaganul Bathus. Fiecare
rege comanda.:0 armată şi intrarea s'a făcut deodată — unii
din ei au mai întârziat pe drum — prin mai multe părți. După
ce au cucerit Ungaria au înaintat până la Viena, pe care n'au

ocupat-o, trebuind să se întoarcă pe urma lor, din cauza morţii

regelui lor suprem şi a discordiei dintre şefi, pricinuită de această moarte.
:
a
“ Mărginindu-ne numailu expunerea lui Rogerius, fără să
mai relevăm datele ce ne procură celelalte izvoare asupra marei invazii tătăreşti din 1241, şi în special Notiţa dela Mănă- stirea Epternac *), vom atrage atenţia cetitorilor asupra pasa-

giilor.ce privesc istoria Românilor.

|

Iată aceste pasagii:
În cap. XX Rogerius ne spune:

|

«Rex Cadan inter Rusciam et Comaniam.
per siluas trium
dierum habens iter siue uiam, peruenit ad diuitem Rudanan,
1) Se numesc Tătari după numele unui trib mongol din Asia și se numese
Tartari, de scriitorii occidentali, din cauza apropierii ce se făcea
între numele
lor şi cel al Turtarului din Mitologia greco-romană. Grozăvia produsă
de invazia
mongolă nu era mai prejos decât grozăvia din Infern.
|
2) Hurmuzaki, Doc. 1, p. 151: Propositum enim habere dicuntur,
quod ve.
niant ct expugunent Romam et ultra Romam. Cf. şi Sacerdoţeanu,
Guillaume de
Rubrouck et les Roumains, p. 19.
Ia
,
3) Alon. Germ. Hist.

XXIV -.p. 65, Hurmuzaki, Doc. I, p. 188 cuprind o notă

despre localităţile din Transilvania devastate în '1241 de Tătari.
Ele sunt: Rodna,
Bârsa, Bistriţa, Kokelburg — Cetatea de Baltă , Sibiul, Clujul,
Oradia, Târgul
lui Thomas — poate Turda, Alba Iulia și Zălau. In ce priveşte
valoarea acestei
aşa numite «Cronici de la Epternac>, atragem atenţiunea asupra
studiului d-lui
los. Schiopul, Contribuţiuni la istoria Transilvaniei p. 142.

—

10—

inter magu6s montes positam 'Theutonicorum uilla
m, regis argentifodinam, in qua morabatur innumera popul
i multitudo. :
Sed cum essent homines bellicosi et armorum penur
iam non
haberent, audito ipsorum aduentu, extra uillam
per siluas et
montes eis obuiam exierunt. Cadan uero' respiciens
multitudinem armatorum terga.. dedit, fingens fugam ante
- eos. Tune :
populi cum uiotoria reuertentes, armis deposi
tis, inebriari
uino, prout Theutonicorum furia exigit, inceperunt
. Sed ipsi

Tartari subito uenientes, cum fossata, muros et
munitiones ali-

quas non haberent, uillam ex multis partibus intra
uerunt, Et
licet hinc inde ficret magma strages, uidens populus,
quod vis

resistere non unlebat, se ad fidem corum totaliter
reddiderunt.
Sed Cadan, sub sua protectione uilla recepta,
Aristaldum co-

mitem uille cum electis sexcentis armatis Theutonicis
suis militibus associauit sibi, uenire cum eis incipiens citra siluas
. —
Bochetor autem cum aliis rezibus fluuium qui Zerec
h dicitur
transeuntes, peruenerunt ad terram episcopi Comanoru
m et
expugnatis hominibus, qui ad pugnam conuenerant,
ceperunt

terram totaliter occupare').
|
|
Iar, în cap. XL, Rogerius adaugă:
a
|
-- Tandem uix octauo dic a silue recessu ad Albam ueni-

mus

ciuitateri, in qua nibii potuit reperiri preter ossa
et ca-

pita occisorum, basilicarum et palatiorum muros
diruptos et

subfossos, quos nimii christiani cruoris effusio
macularat. Et

licet terra innoxium sanguinem, quem inebriata suxera
t, non
monstrarct, ostendebant se lapides adhuc cruore roseo
purpuratos, per quos absque continuato gemitu amaris suspiriis festinus transitus non fiebat. Et erat ibi ad decem nilia
ria iuxta
siluam uilla, que Frata dicitur în uulgari, et infra
siluam ad

quatuor rmiliaria mons mirabilis et excelsus, in cuius summi
-

tate lapis et petia fundabatur terribilis, Magna ibi homi
num
et mulierum confugerat multitudo, qui nos gratanter cum fletu
receperunt interrogabantque nos de nostris periculis; que nos
omnia illis paucis uerbis declarare nequibamus. Obtulerunt
"tandem nobis nigrum panem de farina et contritis corti
cibus
quercuum pistatum, sed nobis dulcor illius supra simila
s quandocunque per nos comestas suavior uidebatur. Mansimus
igi1) Vezi

traducerea

acestui

capitol.

—U1
tur ibidem

uno mense

—

nec fuimus

ausi discedere, sed mitte-

bamus semper speculatores
ex hominibus levioribus videre et
rescire, si -adhuc que pars Tartarorum în Hungaria remansisset, aut si arte. deceptoria,ut prius instructi pro capiendis
reliquiis fuga lapsis reverterentur, Et quamuis sepius necessi
„tate querendi uictualia cogente loca petierimus quondam
habitata 1)...
.
|
Autenticitatea acestor arătări ale călugărului Rogerius a
fost pusă la îndoială, în timpul din urmă, într'o carte a d-lui
Iosif Schiopul *). Pornind dela ideea, după noi preconcepută,
că 'Tătarii, în prima lor invazie, din 1241, n'ar fi intrat
în
Transilvania, D-sa susţine că” Rogerius n'a putut vorbi
nici
despre Rodna, din judeţul Năsăudului, nici despre Alba Iulia
şi nici despre satul Frata, din judeţul. Clujului şi că aceste
identificări

nu

sunt

admisibile.

In

orice

caz,

pasagiul

din

urmă, în care se vorheşte despre Alba Iulia şi despre Frata,
.
ar fi un pasagiu adaus de altcineva, de mai târziu.
|
În ce priveşte Rudana, identificată de istorici cu Rodna,
din apropierea oraşului cu caracter săsese Bistriţa, I. Schiop
ul
spune textual: «Nu este exclus ca Rudana lui Rogerius
să fie

într'adevăr Rodna noastră, cum nu este însă nici exclus
să fie

vr'un oraş din regiunea minieră din Nordul Ungariei, pe unde
au intrat în ţară Tătarii». Rudana ar fi, după D-sa, în regiunea
Zipsului, unde erau, precum se ştie numeroase colonii
gerinane, «câtă vreme de o populaţie germană în aceste părți
ale

Transilvaniei se pomeneşte numai mult după invaziunea Tă-"
tarilor» *).

Avem motive să ne îndoim că Germanii, numiţi mai târziu Saşi, ar fi venit în Transilvania numai după anul 1241 şi
că sunt pomeniţi «mult după invaziunea Tătarilor», ori câte
falşificări de diplome s'ar fi făcut în decursul veacurilor,

In ce priveşte Alba Iulia, unde Rogerius n'a găsit decât

oase şi capete de morţi
şi stropite de sânge,
dicitur in vulgari — d.
ca adaus de altcineva,

şi zidurile bisericii catedrale dărâmate |
şi în ce priveşte satul Frata — que
Los. Schiopul socoteşte pasagiul acesta.
mult mai târziu, al cărui nume nu se

1) Vezi traducerea acestui capitol.:
.2) Jos, Schiopul, op. cit., p. 133,
3) Jos. Schiopul, op. cit. p. 156.

—

92 —

cunoaşte. Căci, zice d-sa, Cavalerii Joaniţi, refugiaţi
după recucerirea Ierusalimului de către Turci, în insula Cipru
şi apoi
în insula Rhodos, s'au numit Cruciferi de insula Rhodi
numai
după anul 1310 şi, deci, Rogerius care moare *) la a.
1268 n'ar
fi putut să ne vorbească despre aceşti cruciferi
?).
“Argumentul d-lui Los, Schiopul ar putea fi decisi
v, dacă
el n'ar fi în primul rând o dovadă tocmai că aceşti
Cruciferi

au cucerit insula Rhodos

înainte de a. 1309 sau, în al doilea

rând, dacă n'ar fi posibil ca vrun copist al lui Roger
ius să fi
adaus dela sine aceste vorbe «per cruciferos de insula
Rhodi>,
în timpul când în adevăr insula Rhodos va fi fost
în stăpâ-

nirea cavalerilor sau dacă, îri al treilea rând, aceste
cuvinte nu
„Sar găsi în ultima frază, din ultimul capitol
din Carmen mi-

serabile. In acest din urmă caz, este foarte probabil că ultima

frază din Rogerius va fi fost deteriorată şi completată
de o altă

mână.

“

o

Dar admițând chiar ipoteza d-lui Los. Schiopul că
întreg
capitolul din urmă al lui Rogerius ar fi fost interp
olat, ne punem atunci întrebarea firească, cum se explică faptul
că Reynoldus, episcop de Ultrasilvania adecă din Transilvan
iaşi Nicolaus, prepositus

Scibiniensis,

adecă

din

Sibiu, au căzut în

lupta dela Sajo împotriva Tătarilor. Sau luptat ei
ca simpli

soldați, ori ca generali combatanți, cum sau luptat
şi ceilalți ”
arhiep

iscopi şi episcopi, ca cel din Strigoniu, Calocea,
etc.
Şi nu este oare mai probabil, nu este oare mai curân
d de admis că forţele armate din Ardeal, părăsind apărarea
țării, s'au
retras spre centul Ungariei între Dunăre şi Tisa, unde
Sau con:
centrat trupele regale şi unde s'a organizat marea defen
sivă?

Şi, dacă ultimul capitol din Carmen Miserabile a fost interpolat, cum este de a se înţelege cele ce ne spune Rogerius des-

pre Rudana, pasagiu ce nu poate fi bănuit că va fi fost
adăugat

în urmă de o altă mână?

|

Im ce priveşte cucerirea Ardealului de Tătari *), în prima
lor invazie din 124], exedem că argumentele aduse de
d. Sa-"
cerdoţeanu, în ultima sa lucrare 1), nu pot fi infirmate.
1) Data exactă a morţii lui Rogerius am dat-o mai
sus.
2) Asupra acestor cruciferi, vezi Iorga, Rhodes
sous les Hospitaliers.
B): Simon de Keza descriind vieața lui Belu al
IV-a ne spune lămurit
că Tătarii au intrat în Ungaria, la a, 1241, prin
trei părţi: de tribus partibus
regni. Cel puţin una dintre aceste trei părţi a
fost Ardealul,
4) Aur. Sacerdoţeanu, Marea Invazie tătară şi
Sud:Estul european, 1933.
S

—
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„SGălugărul Rogerius a cunoscut «de visu» situaţiunea nenorocită dela Alba Iulia şi tot «de visu» a cunoscut şi pe
sârmanii locuitori din satul ce se numeşte Fratu pe limba
poporului—que Frata dicitur in vulgari,—sat astăzi cu o popula
ţie
covârşitoare românească,
deşi poartă numele de Magyar-Frata,
şi unde ţăranii, cu cari de sigur nu se va fi înţeles în
unsut-

reşte, ci în limba românească, — altfel nu i-ar fi spus numele

«in uulgari» — l-au îmbiat cu pâine neagră, coaptă din făină
şi din coaje de stejar măcinată, — nigrum panem de farina
et
contritis corticibus quercuum pistum,

Informaţiunile ce ne dă Rogeriusîn cap. XXXV sunt
de
o importanţă şi mai mare:
Ceperunt aliquos per siluas latitantes et cosden sub hac
uoce miserunt, quod quisquis uellet ad fidem eorum
se dare,
securus reditus infra certum terminum ad propria
ueniendi
daretur ei. Quorum uerbis, cum homines iam propte
r uictua-

lium penuriam morerentur, totaliter crediderunt,
et sic omnes,

qui remanserant, ad domos proprias sunt reversi. Et cum
silue
magne essent, erat adhuc populus. infinitus,
qui -latitabat, ita
„quod ad tres dietas terra facta est populosa; et quelibet
villa
elegit sibi regem de Tartaris, quem optauit. Quo facto,
cum essent tempora messiuun, fruges unanimiter collegerunt
et tas
ac stramina et fenum et alia ad horrea congregabant.
Stabant
„nobiscum Tartari et Comani simul, uidebant quamplurim
i. et

“gaudebant,

letabantur,

quod...

Constituerunti canesios, id est

baliuios, qui iusticiam facerent et eis. equos, animalia,
arma, .
exenia et vestimenta utilia procurarent, Et sie procurator.
meus.
“de istis dominis erat unus et pene mille villas.
regebat, et
erant canesii fere centum. Pacem habebamus et fora,
iuxtaque

unicuique iusticia seruabatur.

Eis mittebantur

pulcherrime

puellarum, sed oues, boues uel equos ductores pro
tali exenio
-reducebant. Conueniebant canesii pene qualibet septi
mana.Ego
uero sepius, ut uitam eorum aspicerem et aliquos de maiori
bus
noscerem et ut addiscerem, si uia redemptionis aliqua
se offerret, ad cos cum meo canesio accedebam. Quadam
uice preceperunt omnes canesii in mandatis,ut de certis uillis
uiri et
mulieres puerique simul cum muneribus in eorum
presentiam
uenirent.

Timebamus

de hoc rumore

non

modicum,

causam

_xei penitus ignorantes. Elegi igitur potius cum ipsis
canesiis ad

—
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exercitum ire quam sub tali dubio in uilla remanere. Quare
nudi et discalceati ad custodiam curruum in quibusdam tento-

riis Hungarorum, qui iam Tartari in suis operibus effecti e:
rant, remansimus, Canesii vero ad recipienda munera accesserunt; qui muneribus receptis, omnes presentantes in quamdam
vallem duxerunt enormiterque spoliatos et denudatos ibidem

interfecerunt 1).
|

|

|

Acest pasagiu importunt din Miserabile Carmen — cu
atât mai important cu cât el ne redă ceeace observă un străin
şi felul cum judecă un străin stările din Ungaria dintro anu:
mită epocă — ne procură preţioase lămuriri asupra instituţiunei cnezatului românesc din judeţul Bihor. Şi acest enezat

din Bihor este acelaşi cu cnezatul din celelalte părți ale ţării,

căci, precum istoria bisericii noastre constată o unitate religioasă a Românilor de pretutinderea, şi precum studiul linguisticei găseşte o unitate a limbii
pe întregul teritoriu ocupat
de poporul nostru norddunăreaitot
, astfel istoria dreptului
românesc descopere deasemenea o unitate a organizaţiilor noastre administrative, politice şi judecătoreşti.
Rogerius ne spune limpede: că Tătarii au instituit cneji
sau balivi cari să facă dreptate şi să le procure animale; arme,
„Yeştminte etc.; că stăpânul său — el era captiv — cra unul
dintre aceşti cneji şi avea subt conducerea sa o mie de case:
cnejii fiind în total o sută la număr; că prin instituirea enejilor
s'a întronat pacea, s'a slobozit târgurile şi s'a înscăunat dreptatea; că aceşti cneji se strângeau odată pe fiecare săptămână:
că el se ducea, împreună

cu. cneazul

său,

la aceste adunări,

pentru ca să observe viaţa lor, să cunoască pe cei mari şi să
vază dacă nu cumva ar putea găsi un mijloc de resciuunpărare
— ut uitam illorum aspicerem, ut aliquos de maioribus noscerem, et ut ăddiscerem si uia redemtionis aliqua se offerret,
că a preferat, când s'a dat ordin să se strângă la un loc tot
poporul, să se ducă cu cneazul său la armată; că unii Unguri:
s'au pus în serviciul Tătarilor — qui iam Tartari în suis operibus effecti erant —; şi că după ce s'a strâns recolta, Tătarii
an omorit pe toţi oamenii într'o vale.

1)

Vezi

traducerea

acestui

capitol.!

—
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: Instituţiunea cnezatului este o instituţiune curat. româ-

ncască. Ea nu se găseşte nici la Unguri şi nici la Nemţii din
Ardeal. Ea n'a putut fi adusă nici de Tătari din Rusia, de pe
unde au venit, fiindcă acolo, deşi există numirea de cneaz, ea

are altă accepţiune. La popoarele slave cneaz este un titlu şi
însemnează principe, duce sau rege. Cnezatul n'a pututfi adus
deci din Rusia, după cum susţine Hunfalvy, fiindcă instituţia
cnezatului ca instituţie nu o găsim acolo.
"Ardealul

fiind o ţară ceva mai ferită de invaziuni,

din

cauza munţilor ce o împrejmuiau din toate părţile şi în orice
caz mai scutită de atacuri neaşteptate, decât teritoriile de dincoace de Carpaţi, locuitorii autohtoni au putut să trăiască,
după retragerea legiunilor romane, într'o relativ mai mare linişte şi siguranţă şi să-şi păstreze mai multă vreme rudimentarele lor organizaţii moştenite. Iar după venirea Ungurilor,
şi după ce aceştia s'au hotărît să-şi părăsească traiul lor. de
jaf si vagabondaj, aceşti locuitori autohtoni, subt condiţiunea
de a se acomoda nouilor împrejurări, vor fi fost mai ocrotiţi
în existenţa lor, decât locuitorii de dincoace de munţi. Acelaşi
lucru se va fi petrecut
'de sigur şi cu Românii din câmpia Tisei
„gi cu cei din Pannonia. Ei vor fi fost mai la adăpost decât Ro„mânii dintre Carpaţi, Dunăre şi Nistru, fiind mai departe
de
drumul pe: care se scurgeau cotropitorii şi întru câtva mai
protejaţi şi de forţa ce se închega dincolo de Tisa.
- Oricât de grele vor. fi fost împrejurările în cari se vor
fi
găsit Românii în evul mediu, ei şi-au putut păstra totuşi instituţiile lor cele vechi, enezatul şi voivodatul — în timpuri tur-

„buri mai mult ca o amintire, În vremuri mai liniştite, ca ru-

dimente de organizaţie. — Ambele aceste numiri deşi sunt
de
origine slavă, instituţiile în sine însă sunt de origine romană,
reprezentând, prima, aşa numitele judecia (iudico, iudex)
şi, a

„doua, ducatul (dux) sau principatul (princeps).

o

Voivodatul avea atribuia principală
de a organiza apărarea teritoriului, iar enezatul de a împărţ
i, dreptatea
în special,
printre oameni. Voivodatul îşi exercita iurisdicțiunea
asupra
unui teritoriu mai întins, numit terra (ţară), pe
care crau aşe.
zate mai multe unităţi teritoriale; cnezatul era
o unitate teri-

—
torială mai restrânsă, condusă

|
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de un cneaz ')-care avea

principală îndatorire distribuirea: dreptăţii, justitia 2).

ca

Această dreptate se împărţia în scaune de judecată, lat-

sedes, ung. szeh-ek*), germ. Stiihle. Scaunele erau unităţi te-

ritoriale, uneori mai mici — în Trei-scaune, Hârom-sz6k erau
trei — alteori mai mari, cât un judeţ). Nici Ungurii nici

Germanii n'au cunoscut organizarea distribuirii dreptăţii pe
scaune *).
Sa
|
|

Este interesant de a constata că primele voivodate sau
ducate amintite de cronicile ungureşti se găsesc la marginea de
Vest a teritoriului românesc şi că Ungurii, după ce au cucerit,

mai

târziu, Ardealul n'au adus aci, ca guvernatori ai ţării, pe

comiţi, n'au organizat ţara, după modelul

adoptat dela Ger-

mani de Stefan cel Sfânt, în comitate, ci au păstrat voivodatele

pe cari le-au găsit în ţară.
E
Existenţu voivozilor ne este atestată de nenumărate documente şi toți voivozii, ca şi toţi cnejii, se găsesc funcţionând
mai numai în regiunile locuite de Români.
|
1) Hurmuzaki, Doc. |, p. 250 unde e vorba de cnezatele dăruite de Bela
IV cavalerilor Ioaniţi şi Confirmarea lor prin bula Papei Innocenţiu al IV, din
anul 125], ne arată pe cneazul Lytivoi ajungând Voivod.
2) Cele mai vechi cnezate le găsim dincoace de Carpaţi, totuşi cnezatul s'a desvoltat mai mult în Ardeal decât în teritoriul vechiului Regat. Aci
enezatul a fost înlocuit prin boieronot. Aşa se explică de ce în ţara Făgăraşulni,
bunăoară, nu întâlnim cneji, ci numai boieri (fem. boreasă). Fiind un feud dat
domnilor români de regii Ungariei, ţara Făgăraşului a dat o mai mare desvoltare, întocmai ca şi Țara Românească şi Moldova, instituţiei boerimii. Tot din
această causă boierii Făgărașului nau devenit nobili (nemeşi) și nu s'au prefăcut
Unguri. Cf. Sicules et Roumains, p. 35.
,

3) Din cuvântul szck sa format probabil

numirea

de Szâkely, Secuiu;

numirea latină de Siculi esteo etimologie medievală din timpul când se credea
că Secuii sunt urmași direcţi ai Sciţilor, Scituli, Siculi, adecă ai Hunilor cari au
venit din Scythiu.
4) Numirea de judeţ provine evident din lat. iudicia, iudico.
5) Cf. Secuii şi secuizarea Românilor, p. 31. D-l Jos. Schiopul, Diplomu
Andreiană din 1224, p. 6, ne spune: «Că wa existat o altă organizajiune politică |
decât cea a populaţiunii autohtone şi că această organizațiune politică a acelei
populaţiuni a trebuit să fie şi a fost o realitate puternică, ni-o dovedeşte în mod |
limpede faptul că atunci când
— mult mai târz
— înfiltraiunile
iu
ungureşti s'au
intensificat şi noii veniţi s'au putut gândi la înjghebarea unei organizaţiuni poli:
tice proprii, a lor, ei au adoptat structura organizaţiunii politice a populaţiunii
autohtone». ,
-

—
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După retragerea legiunilor romane şi a funcționarilor
romani destrămându-se provincia Dacia, era natural să se fi
format stăpâniri minuscule, un fel de republici minuscule, conduse şi administrate de o căpetenie a lor, de un funcţionar ce
ele şi-l vor fi ales. Acesta va fi avut în mâinile sale conduce
rea satului şi pronunţarea judecății între împricinaţi.
«Funcţionarul acesta apărea în faţa popoarelor slave curi
nu cunoşteau structura juridică a micilor republici, ca. un suveran şi stăpânitor, ca un egal al principelui lor, şi l-au numit
cneaz» *).
o
a
|
Împrumutând acest cuvânt, ca şi pe cel de voivod şi pe

cel de boier, dela Slavi, Românii n'au renunţat la terminul la-

tin de jude şi în relaţiile dintre ci vor fi întrebuințat mai mult

vorba străveche. Dacă însă s'a menţinut şi cuvântul de cneaz

— si el se mai întrebuinţează şi astăzi în Banat, indicând pe
primar — aceasta se datoreşte împejurării că în cancelarii nu

se găseau Români, ci străini, pentru cari era indiferent
dacă

întrebuințează o vorbă slavă sau o vorbă latină 2,
"Numele de cneaz îl întâlnim în două pasagii din Misera-

bile Carmen, în cap. XXIII cu atribuţiunea de militar, condu-

cător de trupă — Canesio, idest maiori — şi în cap. XXXV,
cu :

atribuţiunea de şef administrativ, având şi putere judecăt
o-.
rească, — canesios, qui iustitiam facerent et eis animalia, arma
procurarent.

E

i

!

Dar Rogerius era un străin care era mai mult
prin Ungaria şi nu putea să cunoască instituţiunile
aceea, când vorbeşte despre cireji, ţine să precizeze că
mănă cu balivii, funcţionari din patria să, din Talia

sios, ul est balivos*).

Ia

în trecere |
ţării. De
ei se asea— cane-:

şi balivi din Italia aveau puteri adminis:

trative, financiare şi iudiciare.

Sei

e

.

1) IL. Baltariu, Vechile Instituțiuni juridice din Transilv
ania
p. 149.
:
i
,
”
2)

Instituţia

purtând

două

numiri; una'

curat

românească

a

(Manuseris)

şi alta

.
de

ori-

gine slavă, faptul că sa păstrat în limbă cuvântul
de origine latină şi că a dis
" părut aproape cu totul cel de origine slavă, cu
toată puternica influenţă slavă, dovedește că Românii au întrebuințat între ci mai
mult cuvântul latin.
Să
'3) Enciclopedia Italiană dezuce cuvântul balivo
dela latinescul baiulus"cu
însemnarea de guvernator,. Balivii au fost introduş
i în administraţia franceză de
regele Filip” August, prin marea reformă:
din 1180—1190, când a împărţit teritoriul francez în mari bailliages. "Micii balivi
erau "însărcinaţi mai ales cu
Izvoarele Istoriei Românilor Vol. V

.

i

pliu

CENA
Nzaa

ză =
vi

„2
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Locutorii băştinaşi din. Bihor, împrăştiaţi prin păduri de

frica Tătarilor, când aceştia âu instituit pe cneji ca să organi-

zeze strângerea recoltei, s'au întors pe la vetrele lor, nu fiindcă

sar fi încrezutîn Tătari, ci fiindcă aveau toată încrederea. în
autoritatea cnejilor lor. S'au lăsat deci să fie ademeniţi nu de
Tătari, ci de trecerea şi de garanţia ce le ofereau conducătorii
lor fireşti, cari erau cnejii.
„Au fost însă amăgiţi, întocmai după cum au fost păcăliţi
şi în altă împrejurare, atunci când, pierzându-se sigiliul regelui, a fost găsit de Tătarişi când aceştia au făurit scrisori mincinoase, întărindu-le cu sigiliul regal şi îndemnând populaţia să
se întoarcă pe la casele lor. .
“
a
:
Cnejii nu erau oameni de rând. Ei erau şefi cu autoritate
pe cari Rogerius, el însuşi . bărbat cu o vastă cultură şi viitor
archiepiscop, îi numeşte isti domini 1). Cneazul, om liber, spre
deosebire de cneazul de mai târziu, reprezentantal regelui,
era un ales al poporului, un om cu mare vază şi trecere, după
după cum rezultă din chiar vorbele lui Rogerius, că prin ei
sa restabilit pacea şi s'a întronat dreptatea — pacem, habebamus et fora, iustaque-unicuique iustitia servabatur.
Se înţelege delu sine că prin introducerea feudalismului,
după marea invazie tătărascăşi mai ales după stingerea dinastiei Arpadiene, s'a schimbatşi caracterul democratic al instituţiei onezale şi, în loc de cneji aleşi şi reprezentând poporul
ce-i alegea, s'a introdus cnezatul ereditar, ca reprezentant al
justiţia. Instituţia balivilor era nu numai în Franţa, dar şi în Germania, Elveţia

şi Italia,

|

«Identificarea

cneazului

,
românesc

.
cu

a
balivul

|
italian,

zice

d.

|

Baltariu,

este foarte prețioasă, fiindcă este făcută de un Italian care a văzut atât pe unul
cât şi pe celălalt exercitându-și atribuţiile, Rogerius face identificarea după
ce
a constatat identitatea atribuţiilor şi modul lor de funcţionare, ceea ce dovedeşte
că poporul român, născut în tradiţia juridică romană, totdeauna a trăit. vieaţa
sa juridică aplicând normele și : obiceiurile romane moștenite. Identificare
a

„aceasta

este

cea

mai

bună

dovadă

că

instituţia

cnezatului

izvorăşte

din

con-

ştiinţa naţională şi tradiţia juridică a poporului românesc».
Baltariu, op. cit,
p. 166.
|
.
1) Notarul anonir, 'cap. XLIV. ne spune că în lupta Ungurilor împotriva
ducelui Glad, din apropierea Timisului, luptă la care au luat parte
Comanii,

"Bulgarii

și Dlacii,

au

pierit

sunt ofiţeri, conducători

doi

duci

de oştire.

comani

şi trei

cneji

.

bulgari.

Aceşti

cneji

—
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puterii regale şi depinzând de această putere. Acest cnezat, ne
mai fiind o instituție având la temelie regimul dreptului cutumier, a servit numai ca o treaptă pentru “înnobilitare şi prin
aceasta ca o treaptă pentru maghiarizare şi deci penru pierderea naţionalităţii româneşti.

„Cnezatul primitiv, cu legile sale proprii şi poate şi cu pro- .
cedură proprie, cunoscute sub numele de ius valachicurm, dispare încetul cu încetul şi în locul său se introduce cnezatul
feudal, ca o funcţie civilă şi militară, acordată de rege şi în
care cnezat s'a înmormântat nobilimea românească... „Dar, ar putea cineva să întrebe: cum se înţelegea călugărul italian Rogerius cu cnezii şi mai târziu cu poporul îîn mijlocul căruia era obligat să mănânce ceapă, usturoiu şi câteodată şi pită neasră? El venea numai în misie în Ungaria şi
numai pentru scurtă vreme şi nu avea de unde să ştie ungureşte. Din arătările sale rezultă că el se ducea adeseori — saepius —

la adunănle cnejilor, iar, după retragerea Tătarilor, a

petrecut mai multă vreme în mijlocul populaţiunilor din Ardeal. O singură explicare este posibilă: el vorbea limba indigenilor, înrudită cu limba latină şi cu limba italiană.

M. ROGERII
CARMEN MISERABILE
Super destructione Regni Hungariae temporibus Belae IV regis
„per Tartaros facta.
Epistola

Magistri Rogerii in miserabile carmen super destructione Hungarie per 'Tartaros facta editum, ad Reuerendum dominum Joanne
m
" Pestheniensis ecclesie episcopurm, feliciter incipit.
Licet; ut liqueat dominationi uestre, ingressus et processus Tar.
tarorum, Hungariam

intrantium, in ignominia

Crucifixi,

perniciem

stragemque non minimam populi Christiani, per presens opuscul
um
uestro nomini reddi, de gestis ipsorum sine falsitatis admixti
one
collectum, quod cum diligentia perlegatis. Multa quidem inueniet
is'
in €o, que meo subiacuerunt aspectui, plurimaque propriis
palpaui.
manihus: nonnullaque a fide dignis didici, in quorum illa
fuerunt
presencia perpetrata. Si autem interdum reperietis aliqua,
'que seu:
sui hominum cernantur terribilia et hozrrenda, me scripto
rem et res
minime admirentur:: sed gracias referant regi regum,
qui sue obli-.
lus: misericordie, suo angariato populo non pepereit.
Nam a regali-

bus sedibus in exterminii terram prosilientibus, limo eorum
oculos

non liniuit, immo exacuit gladium uelut fulgur. Uisitaui
t iniquitates
eorum, non in baculo „sed in uirga, et peccata non fomenti
s lenibus,
quibus suos consueuerat consolari, sed în uerberibus
et in ira subsanando eos, cum irriguit!) calamitas repentina sic,
quod Hungaria
plena populo, sedet sola. O dira crudelitaa! facta
est Hungaria libera
Dim principalele variante ale textului
lui Rogerius
1) Irriguit, irruit sau irrupit
-

—2—
sub tributo. Proh

pudor, non fuit in tanto exicio,

qui consolaret

ur
cam ex omnibus caris eius, Rogo igitur
et affectuose deposco, quatenus, cum de uita et ipsorum moribus atque
pugna describere uoluerim ueritatem, si de tristi materia et horre
nda, flebilis inire compulsus sum mestos modos, uos uel quisque
lector „rectam conscienciam,
falsis opinionibus non supponat quod
presumptuosa temeritas, patefecit aditum illicitis ausibus uel nociuis,
Quia non ad depressionem
cuiquam uel derogacionem, sed ad instr
uctionem id potius examinaui
ut legentes intelligant, ct intelligentes
credant, credentes teneant, et:
tenentes percipiant 1), quod prope.su
nt

dies perdicionis et temp

ora
properant ad non esse. Et eciant cuncti
hec me temere non referre,
quod quisquis ad manus ipsorum deuenerit
Tartarorum, si natus non

fuisset, melius

esset ei, et sentiet, se non

a Tartaris, sed în

tartaro
detineri. Hoc refero.
ut expertus. Fui enim per tempus, et
dimidium .
temporis inter eos, in quo mori solacium
extitisset, sicut supplicium
fuit uita.

i

De intentione regis Bele.
Cum

Bela rex "Hungarie,

inter principes

Christianos

zelator

catholice fidei nosceretur, ad instar prog
enitorum suorum, Stephani,

*
Emerici, Ladislai et Colomani regum, qui
sanctorum catalogo sunt
adscripti, inter alia pietatis opera, que ipse
în propatulo ut benefa- ciendi exemplum preberet, et alia, que in
conclaui, ut ora iniqua

loquencium

contra cum

obstr

ueret, exercebat, in mente gessit assi:
due, prauas et extraneas naciones ad grem
ium ecclesie matris attrahere, ut animabus deo quam plurimis lucre
factis, suam faciliusde.
duceret lucrifactam ?) ad etema gaudia beat
orum.

II

Quomodo rex Bela introduxit regem Comanoru
m in Hungarian.
- Igitur anno MCCXLII ab incarnacione Domin
i sic euenit, ut
Kuthen Comanorum rex ad dictum regem
solennes nuncios desti1)

Percipiant,

2)

Lucrifactam, lucrefactam..

percipient,

|
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nauerit asserens1) se multis aunis cum Tartaris pugnauisse, et oblti-.

nuisse duabus uicibus uictoriam contra eos, tercia uero uice, cum
existeret imparatus, terram suam subito intrauerunt
ita, quod ipso

haberetexercitum nequeunte, eum dare terga oportuit Tartaris scele---

-

ratis 2), et sic magnam partem terrc ipsius, hominibus interemtis,
hostiliter destruxerunt. Propter quod si uellet ipsum suscipere ac in

libertate tenere, se et suos paratus esset, sibi subdere, ac cum consanguineis fratribusque et amicis suis, rebusque et bonis omnibus in.

Hungariam intrare, et ipsum în fide catholica imitari. Quo audito
rex repletus est gaudio magno ualde; tum pro eo gquod talis prin»
ceps sibi quasi par hactenus, eius se uolebat subicere dicioni, tum
quia poterat ad effectum ducere preconcepta, lucrifaciendo tot ani-

mas lesu Christo. Et sic licentiatis nunciis, non minimis munerib
us
honoratis, ad dictum Kuthen regem transmisit suos nuncios, et
Fra-:

tres Predicatores cum eisdem mandans, quod ipsum et suos paratus:
essei recipere et-petita concedere, iuxta sue beneplacitum uolunta=
tis. Quid plura? Nunciis hinc inde sepius destinatis predictus Kuthen

cum suis iter arripuit'in Hungariam ueniendi. Rex uero în
polentatu
mirabili usque ad confinium terre sue obuius sibi fuit, tot
eximia, et

tot honores sibi et suis faciens, quodab incolis terre illius, a tempore
cuius non exstabat memoria, factum non fuerat neque uisum.
'Landem cum propter multitudinem in loco commode morari non
possent, pro eo quod erat gens dura et aspera, subdi nescia, ne offenderent Hungaros, uel offenderentur ab ipsis, dabat eis de princip
ibussuis unum, qui eos conduceret; et expensas omnibus, qui preter
ipsorum familias, circa quadraginta milia dicebantur, faceret
exhiberi,
usque ad mediculum 2) terre sue.
i

De odiis inter regem et Hungaros; et primo de causa odii
prima.
Cum autem rex Comanorum cum suis nobilibus et rusticis,
cepit
Hungariam paragrare, quia iumentorum habebant arment
a infinita,
in pascuis, segetibus, hortis, uirgultis, uineis et aliis
Hungaros

gra-

uiter offendebant. Et quod horribilius erat eis, cum
essent siluestres
1 Asserens,

afferens.

2) Sceleratis, sceleritatis.
3) Mediculum, meditullium.

-
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homines, uirgines pauperum abominabiliter oppri
mebant, et thorum
potencium ,quando commode fieri poterat, macul
abant, licet /mulieres ipsorum tanquam uiles ab Hungaris prost
rarentur 1). Et, si in
rebus uel in persona Comanum Hungarus offend
ebat, statim de ipso
fiebat iusticie complementum, sic quod alius simili
a facere non aude»
bat. Si uero a Comano Hungarus ledebatur, sibi
de ipso iusticia non
fiebat. Et si quando instare uolebat pro uerbis inter
dum uerbera reportabat. Et sic inter populares et regem odium
est generatum.

Iv
Secunda odii causa inter regem Belam et Hungaros.
Licet digressionem faciam aliquam, tamen ut legent
es intelli-

gant, et audientes non ignorent, destructioni
s Hunsgarie

fundamen-

tum, reuertar quantocyus ad stylum incepte materi
e prosequendum.
Bone memorie rege Andrea, genitore istius Bele
regis, mortia debitum persoluente, subito rex cum 'regni principibus
et nobilibus
uenit Albam regiam ciuitatem, et ibi postquam
per manus Strigoniensis archiepiscopi, prout moris est, regali diade
mate extitit coronatus, quosdam de suis baronibus, qui patri adhes
erant contra cum,
"compulit exulare, quosdam carcerali custodie,
quos habere potuit,
maucipauit; quendem de maioribus, Dionysium palat
iuum, priuuri
fecit lumine oculorum. Quedam autem statuta
ibidem faciens, iussit
promulgari,

ut terra, malis

hominibus

qui

abundabant

plurimum,

expurgaretur, Baronum quoque presumptuosam
audaciam reprimendo, precepit?) ut exceptis suis principibus,
archiepiscopis et
episcopis, si aliquis baronum. sedere în sede aliqua
in sua presencia
auderet, debita pena plecteretur, comburi facien
s ibidem ipsorum
sedes, quas potuit inuenire. Quod cognati exulu
m, et captiuorum
aanici, sibi eciam timentes in posterum, pre malo
non modico habuerunt. Exinde inter eos scandalum est ortum,
vV
Tercia

odii causa

ex hinc secuta est.

Preterea nobiles cum cordis amaritudine refer
ebaut: Quod,
cum ipsi uel progenitores eorum, contra Ruthe
nos, Comanos, Polo1) Prostrarentur,

2)

probabil

Precepit, precipiens.

spernerentur.
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nos et alios in expedicionem a regibus sepius essent destinati, et aliqui
essent ibidem gladio interemti, aliqui fame mortui, aliqui carceribus
mancipati, et aliqui diuersis tormentis afflicii, reges, qui pro tempore :fuerant, reuertentibus, uel captiuorum propinquis recompensacionem et remuneracionem congruam faciebant, uillas, possessiones et predia concedendo eis, in perpetuum possidenda. Hic autem,
non solum eis non addidit aliquid, sed concessa ad ius et proprietatem cuiusque 1), sine diminucione aliqua reuocauit. Hic est dolor,
hic est gladius, qui transfixit animas Hungarorum. Nam qui erant
diuites et potentes, et secum habebant multitudinem effrenatam, uix
se solos poterant sustentare,

a:

VI
Quarta odii causa inter regem Belam et Hungaros.

Item

sepius

conquerebantur,

quod

rex contra

regni

consuetu-

dinem, in depressionem eorum, prout uolnit ordinauit: quod qualiscunque eminencie fuerint nobiles, in eius curia negocium mouere,
aut ei ore tenus loqui nequirent !), nisi supplicationes cancellariis
porrigerent, et exinde finem negocii expectarent. Propter quod plerique pro minimo

tantum în curia tenebantur, quod

equos et res, aliaa

pro expensis expendere cogebantur; et multocies non expeditis nego_ciis recedebant. Nam

cancellarii, ut dicebant, : ipro eo, cţuod nisi per

ipsos requisitos regi loqui poterant, deprimebant et subleuabant aliquos, ut uolebant. Propter quod illos suos reges csse generaliter et
publice

fatebantur, et regem alium non habere se dicebant.

VII
Quinta

odii causa ex hinc orta est.

Hoc aliud referebant, quod preter uel contra
et ad depressionem et confusionem eorum, Comanos
patebat ex €o,:quia quando ipsi uocati uel non
accedebant, copiam uidendi regem non .habebant,
1) Cuiusque, sui ipsius.
2) Wequirent, naquiueriut.

eorum consilium
adduxerat, Quod
uocati:ad curiam
nisi a remotis. et

- îlli solum per intepretem loquendi :) habebant
facultatem. Et si minimus

Comanus

accederet, statim ut patebat aditus, intrab
at et Co-:

manos tam in sessionibus quam 2) consiliis et in
omnibus Hungaris
preferebat. Propter quod tanta indignacio erat
eis, quod uix poterant
tolerare, et licet non exprimerent, ad ipsum
tamen bonum cor et animum non habebant, nec pro ipso pacis consil
ia cogitabant.
VIII
Responsio ad primam odii causam.

Fautores autem et fauentes regi, iustificar
e ipsum in omnibus
nitebantur, sic ad premissorum singula respo
ndentes. Comanis introductis, cum: per fide dignos ad regis notic
iam peruenisset, quod per
Comanos Hungari grauarentur *): principibu
s, baronibus comitibus

et Comanis

omnibus, circa monasterium

de Kew

circa Ticiam

conuocatis, deliberacione diligenti, communi
consilio est sancitum, quod
nobiles Comanorum cum suis famulis diuis
im per singulas Hungarie
prouincias milterentur et moram quilibet
in prouincia traheret sibi
assignata, et ita cum multi simul non essen
t grauamen inferre Hun:
garis non ualerent. Et si Comanus Hung
arum, uel Hungarus. Coma-.
num offenderet, comites, quibus hoc sub
'pena gracie regis iniunctum

fuerat, iusticiam facerent equiualentem
;

parari î) deberent,

plurimum

licet Comanis hoc, quod se-

displiceret,
Et sic ipsi postea

sine.

offensione cuiusquam, cum suis tento
riis filtreis, iumentis, pecoribus,

terram uacuam Hungarie peragrabant. Et
cum essent multi et paupercs inter eos, habebant Hungari de eis
quasi pro nihilo seruientes,
et sic status eorum magis ad commodum
, quam incommodum erat
eis. Cessare igitur debehat in hoc maliu
olencia populorunm.
1X
Responsio ad secundam odii causam.

Si rex, mortuo genitore, susc

ipiens gubernacula regni sui, quosdam de maioribus fecit question
ibus subici et tormentis, sane
men1) Loquendi,

2) Quam,
3)

loqui.

ct.

Grauarentur,

grauerentur,

4) Separari, separare.

tis non debet aliquis admirari. Nam iidem1) inter ipsum regem et
patrem eius sepius seditionem et scandalum procurauerunt, ita quod
hinc inde sepius milicia congregata, dimicare ad inuicem uoluerunt,.
nisi per tenentes medium inter eos, essent pacis federa reformată.
Cum et ipse rex ad patris curiam accedebat, iidem. in nullo sibi pe“mitus deferebant, immo dehonestare ipsum uerbis et factis in quantum -poterant nitebantur. Quod celari non potest. Et contra. uitam
patris et filiorum nequiter conspirâuerant, ut illis gladio interemtis,facilius quilibet posset de Hungaria, quam sibi per partes diuiserant, poicionem

sibi

debitam,

sine condicione

cuiuslibet

obtinere.

Et cum concepta nequirent effectui mancipare, aliud nequius
_cogitarunt. Duci Austrie litteras cum certis pactis et condicionibus
destinando, domino Frederico Romanorum imperatori coronam
rcgni et Hungariam

dare promittebant.

Sed nuncius

in uia captus,

regi fuit cum. litteris presentatus. Unde conseruando ipsos ad uitani,
misericordia, que superexaltat iudicium, usus est contra eos. Si uero
statuit quod terra malis hominibus purgaretur quam iniquitatem continet hoc statutum? Si sedes baronum cremari fecerit, que iniquitas
fuit ista? Numquid debent domini subditis esse pares? Igitur nou
erant iusti Hungari in hac parte.
x

Responsio ad terciam odii causam.

De tercia causa odii regem taliter excusabant. Est omnibus non
ignotum, quod septuaginta duos habet Hungaria 'comitatus, hos reges Hungarie bene meritis conferebant et auferebant?) sine
iniuria

possidentis.

Ex

his

comitatibus*)

habebant

delicias,

di-

uicias et honores, potenciam, altitudinem et munimen.
Sed
per prodigalitatem quorundam progenitorum suorum, iura comitatuum

erant adeo diminuta, ut meritis et demeritis 1) personarum non

discussie, eisdem possessiones, uillas et. predia ad 'comitatus' pertinencia, în perpetuum contulerant. Ex quo uiros comites non habe_bant, et cum incedebant, simplices milites propter diminucionem comitatuum putabantur. Qui autem potenciores erant, sicut Thauerni1)
2)
3)
4)

Zidem, idem.
Auferebant, auferebatur.
Comitatibus, comitibus.
Demeritis, imeritis.

—
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Ă

corum 1), qui et camerarius dicitur,
ac dapiferorum, pincernarum,
nec non agasonum?) magistri, et ceter
i qui habebant in curia dignitates, exinde in tantum incrassati crant,
ut reges pro nihilo reputarent.
Hic autem cupiens redintegrare coro
nam, que pene parue poteucie
facta erat,

licet plurimis dizpliceret, male
tamen
reuocare, ad ius et proprietatem
comitatuum, tam

alienata studuit
a sibi contrariis,

quam a suis. Licet non faciendo iniu
riam alicui, iure suo in omni:
bus uteretur, tamen de regalibus bonis
, bene ac fideliter seruientibus
remuneracionem

congruam faciebat 2). Unde quia
usus fuit iure suo,

cesare dehebat maliuolencia Hung
arorum.

XI
Responsio

ad quartam odii causam.

Cum esset propter diuersitates mult
iplices et ritus diuersos pene
totum regnum Hungarie deformat
um, et rex ad reformacionem eius
totis uiribus anhelaret, et implicit
us rebus arduis, nequiret singulis
audenciam beniuolam exhibere,
duxit deliberacione prouida stat
nendum, quod negocia suorum regn
icolarum deberent, ad instar Roma
ne:
curie, per peticiones in sua curia
expediri, suis cancellariis ita mandans quod per se leuia et simplici
a negocia expedirent quantocius
possent, ad suum auditorium ardu
a et grauia perferentes. Hoc ideo
faciebat, ut negocia finenu, debi
tum uelociter sortirentur. Sed
maliuoli, quod ad leuamen oppresso
rum fuerat adinuentum, ad iniq
uum
compendium retorquentes, nod
um în stupa et pilum in ovo
inuenire mendaciter satagebant,
|

XI
De uulgari Hungarorum

opinione

Iind asserehant penitus fals
um, quod rex

introduxisset Comanos ad depressionem et odium
Hungarorum: sed solum propter
hoc,
ut cultus jiuini nominis în
Hungaria suis temporibus auge
retur et
sic, quaudo ipsum aduersus
inimicos coronie guerram habe
re conPI

1) Thauernicus,
2)

Agasonum,

thauernicorum,
agazonum,

3) Faciebat, favebat.

agalonum.
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- tinigeret, conira eos cum eis forcius et durius dimicaret. Si autem Co-

manos plus quam. Hungaros honorabat, hoc ipsi egre ferre non poterant nec debebant. Nam decebat!); regiam dignitatem introductos

hospites honorare; maxime cum hoc eis promiserat iuramento, et
ipsum in lide sua ceperint imitari. Et cum essent eis Hungari odiosi,
” solum regem habebant in Hungaria protectorem..Nam Kuthen rex
Comanorum per regem, et quamplures alii per maiores et nobiles
„regni fuerant baptizati, ita quod iam cum Hungaris connubia contrahebani. Et si rex eis fauorabilis non fuisset, ipsi in Hungaria non ste.
liscent. Auditis autem hinc inde propositis seriptor finem huius uegocii non imponit, lector si maleat causam terminet, iusticia me“hante.
XIII
Interloquium ad continuandam narracionem

|

His interposicionibus expeditis, scriptor stylum dirigit ad tractandum începte materie prosecucionemn. Et si qui ipsum lingua
mordere uoluctint toxicata, dicentes quad interposiciones huiusmodi
nil
ad rem pertinerent, et bene poterat esse sine illis: non est
uerum,
quia hec discordia potiseimus fomes fuit, quare Hungaria sic uelocite
r
est destrueta,
|
XIV.

-.

De uulgari Hungarorum.

opinione

Anno igitur Domini euoluto, Hungaria ad regem in maliuolencia existente, circa natiuitatem Domini fama fuit, quod
confiniu
Hungarie Ruscie contigua 2), Tartari deuastabant, Et quia
rex de
hoc per suos nuncios certus erat, ad custodiendam portam
Ruscie,
que Montan: dicitur, per quam în Hungariam patebat aditus,
anisit
inaiorem euum comitem cum exercitu palatinum et fecit per
totam
Hungariam proclamari, quod tam nobiles, quam qui servientes
regis
dicuntur, quam castrenses et pertinentes ad castra superius
nominata, |

se ad exercitum

1)

Decebut,

prepararent,

dicebat.

2) Contigua, continua.

ut essent, quando

rex mitteret,

prepa-
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rati.. Cum autem hoc per totam Hungariam clamaretur Hungari pre
nimio gaudio non credebant, asserentes, quod de Tartaris multoti
cs

insonuerat talis rumor,et sic semper uiderant illum esse nullum,
unde

dicebant: «multa renascentur, que iam cecidere». Alii asserebant,
quod
quidam 1) de prelatis ecclesiarum rumores huiusmodi procurabant,
pro eo quod tunc temporis ?) Romam non irent, ad concilium nocati
a Romano pontilice celebrandum. Et talia opinio erat eis. Fuit
tamen omnihius manifestum, quod Ugolinus Colocensis archiepiscopus,
pro se ac quibusdam suffraganeis suis Venecias miserat pro galeis,
et fuerunt pe regem, contra uoluntatem eorum, ab itinere reuocati
.
Alii uero guamplurimi fatebantur, ut haberent de rege materia
m
obloquendi, quod Comani societatem contraxissent 5) cum Ruthenis
,
ut simul contra Hungaros, a quibus multa mala perceperant, et sepius destructi fnissent, dimicarent. Et propter hoc, plus quam per

annum,

eos predictus

Kuthen

cum

suis preuenerat, ut condiciones

terre addisceret, et linguam faceret sibi notam, et cum introitum
illorum perciperet, pugnam inciperet contru regem, et sic facilius
illi portam possent 4) obtinere, et ad ipsius Kunthen auxilium festinare, et ita cicius aliquam partem Hungarie deuastare, gaudendo et
mordendo egem, pro eo quod Comuanos introduxerat, ut superiuz
est expressum. Et in hac opinione quamplurimi concordăbant.
XV

-

|

4

De consilio regis contra Tartaros.

„ Cum ergo postmodum uersus quadragesima pergeret iter suum
5),
magis ac magis fama huiusmodi crebrescente, rex ad quandam uillam,
que Buda dicitur, super ripam Danubii positam, în qua consueu
erat
quadragesimaâm celebrare, pro eo quod dicebatur locus commun
ior,
properauit. Et archiepiscopis, episcopis et aliis regni: maiorib
us con.
uocatis, deliberabat assidue, qualiter posset de tanto negocio
proui'dere, monens et hortans eos sepius, quod quilibet haberet suos
sti“pendiarios milites preparatos. Kuthen uero, qui cum uxore,
filiis,
filiabus et quibusdam suis maioribus, tanquam suspectus et
sceleris
1)

Quidam,

2)

Temporis,

3)

Contraxissent,

4)
5)

quidem.

tempore.

contraxerunt, contraxerant.
Possent, poterint, poterant.
ter suuni, subînţeles annus.

—
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conscius, a rege fuerant. conuocati, communi

deliberato consilio, cu-

rialiter, ne possent manus ipsorum effugere, custodie fuerunt maucipali.

XVI

Quid fecit rex Bela, cum per' Palatinum de introitu Tartarorum
certificatus fuie.
Circa uero medium quadragesime uenit ad regem cursitando
unus de militibus Palatini, ex parte ipsius referens, quod iam
„ad portam Ruscie peruenerant, et indagines destruebant, ct non credebant quod Palatinus posset eis resister
nisi e,
rex mitteret ei auxilium festinum. Rex adhuc incredulus, secum armatos milites non
habebat. Et dum in anxietate huiusmodi permaneret, quarto die

postea, ucnit idem solus, qui nocte dieque cursitauerat, Palatinus
dicens: quod duodecimo die intrante Marcio, in porta congressum
habuerat cum eisdem, et suis pene omnibus sagittis et gladiis crudeliter irucidatis,

cum

paucis

euaserat,

et que

facta erant sibi uenerat

nunciare. Sed licet rex de malis rumoribus non modicum obstuperet,
licenciauit

barones,

tamen

archiepiscopos,

episcopos

et alios suos

comites

et

eis precipiens firmiter et districte, ut quilibet aggregata

sibi milicia iuxta posse, rediret ad ipsum, et sine dilacione temporis

festinarct, prout urgens necessitas, et manifesta utilitas exigebat, Et
precepit “magistro Stephano, episcopo Waciensi, Orodiensi et Sancti
Salvatoris Chanadiensi prepositis, quod ad reginam festinanter accederent, et ad confinium Austrie properarent, ibidem finem huius ne-

gocii expectantes,. Item per suas litteras rogauit ducem Austrie, ut ad
ipsum accederet festinanter,et iussit Comanis omnibus, quod uenire ad

ipsum aliquatenus non differrent. Ipse enim de Strigoniensi et Albensi
ciuitatibus, que ad unam tantum dietam distabant, exercitu congragato confestim transiuit Danubium, et în magna et ditissima Theutonica uilia, que Pesth dicitur, Bude opposita ex altera parte Danubii,
nioram traxit, suos ibidem cum exercitu exspectans principes, comites et barones,
XVII
Alia interlocutio.:

Pater et domine aduertite reuerende! et quia cum multa simul
occurrerint, nequeunt dici simul; oportet igitur ut uno dimisso negocio, in dicendo aliud assumatur.

— 32 —
XVIII
Sequitur rursus interlocutio.

Notate itaque nomina dominorum 'Tartarorum, et qualiter intrauerunt in Hungariam, et astuciam eorunderm, quia non dimittetur

indiscussus articulus, quin' quilibet sensus debitus imponatur.
XIX

Nomina regum Tartarorum în Hungariam intraniium. Rex regum et dominus 'Tartarorum, qui Hungariam intrauevunt, Batlus suo nomine uocabatur, Rector erat subi ipso, în milicia
potencior Bochetor appellatus. Cadan in probitate melior dicebatur,
„_Coacton, Feycan, Peta, Hermeus,
Tartaros

censebantur,

Cheb, Ocadar, maiores reges inter

(quamquam

essent

inter

eos

alii

reges

quam

plurimi, principes et potentes, qui cum quinquies centenis milibuis
armatorun regnum Hungarie inuaserant.
“aa

XX

„Quomodo Tartari Rusciam et Comaniam destruxerunt. |
Hi autem quando Rusciam et Comaniam !) totaliter et unanimiter desiruxerunt, retrocedentes ad quatuor uel quinque dietas, in-

tacta confinia Hungarie

continua dimiserunt, ut cum reuerterentur,

tam pro equis, quam pro se nictualia inuenirent, et rumores ad Hungaros

minime

peruenirent.

Cum

quidem

uictualia

dictorum

regno-

rum consumsissent et Hungariam proponerent occupare, Bathus maior dominus, dimissa

tota familia, solus cum

suis militibus et non

multis ad dictam portam Ruscie, que propior erat ad locum, in quo
rex

congregabat

exercitum,

recto

exercitu comitis Palatini, eandem

tramite „properauit,

et expugnato

portam 'obtinuit, et intrauit. Peta

rex per Poloniam dirigens gressus suos, uno ab iipso de ducibus Po:

lonie

interfecto,

et destructa

Uratislauia

ciuitate

mobilissima,

et:

strage facta miabili, aca in terram ducis Morauie, aliis ducibus pre
1)

Comumium,

Comoniam,

—
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stare sibi auxilium nequeuntibus, simili crudelitate peruadens, ad
portam Hungarie festinauit. Rex Cadan inter Rusciam et Comaniam 1), per silvas trium dierum habens iter siue uiam, perueni
ad diuitem Rudanam, inter magnos montes positam Theutonicorum
uillam, regis argentifodinam, in qua morabatur innumera populi
multitudo. Sed cum essent homines bellicosi, et armorum penuriam
non

haberent,

audito

ipsorum

aduentu

extra

uillam,

per siluas et

montes cis obuiam exierunt. Cadan uero respiciens multitudinem
arniitorun terga dedit, fingens fugam ante eos. Tunc populi cum
uictoria reuertentes, armis depositis, inebriari uino, prout Theutonicorum furia exigit, inceperunt. Sed ipsi Tartari subito uenientes,
cum

fossata, muros

et municiones

aliquas non haberent,

uillam ex

multis partibus intrauerunt. Et licet hinc inde fieret magna strages,
uidens populus quod eis resistere non ualebat, se ad fidem eorum
totaliter reddiderunt. Sed Cadan sub sua protectione uilla recepta,
Ariscaldam

comitem uille cum electis sexcentis armatis Theutonicis,

suis militibus associauit sibi, uenire cum eis incipiens citra siluas.
Bochetor autem cum aliis regibus, fluuium, qui Zerech dicitur transeuntes peruenerunt ad terram episcopi Comanorum et expugnatis
hominibus, qui ad pugnam conuenerant, ceperunt terram totaliter
occupare. Reuertar igitur ad regem Hungarie, qui erat în dicta uilla

Pesth, ut processus eius plenius decrăbatur.
XXI
„_

Qualiter Tartari processerunu, postquam portam habuerunt,.

Postquam autem maior dominus Bathus portam habuit, cepit

uillas comburere, et gladius eius non, parcebat sexui ucl
etati, et ad

regem quantum poterat festinabat, et cum prope ad Pesth, ad mediam dieta, ante dominicam de passione Domini, die ueneria peruenisset, statim quosdam usque ad uillam misit, comburendo, interficiendo, prout eis innata malitia ministrabat. Sequenti die misit alios
uel eosdem, qui peragebant similia uel peiora. Sed rex exire ad eos
aliquos, ad faciendum congressum, nullatenus dimittebat, Et îlli dum
credebantur

ire,: reuertebantur,

et dum

putarentur

ibant ?), diem în ludo totaliter expendentes. Cumque
1)

Comaniam,

2)

Ibant,

reuerti,

iterum

die dominico

Camoniam.
veniebant.

Izvoarele Îshriei Pozânihr Vel. V

3
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facerent illud idem, Ugolinus Colocensis archiepiscopus hoc graue
ferens quamplurimum, quod quidem !) quasi predones tot bonos homines confundebant, et grauius quod rex sibi et suis pusillanimus uidebatur. Propter quod contra mandatum regis cum paucis de suis
foras exiens,

congressum

habere

uoluit

cum

eisdem.

Sed

illi terga

uertentes, paulatim retrocedere inceperunt. Hoc archiepiscopus intuens, incepit eos equorum insequi pleno cursu. Tandeimn terra paludosa reperta .illi uelocius transierunt paludem. Hoc archiepiscopus
non

aduertens,

cum

proximus

illis esset, festinus

intrauit,

et cum

esset cum suis armorum pondere pressus, transire uel retrocedere nequierunt „Sed illi ad eos uelocius reuertentes, circumdederunt paludem, et in ipsos sagittas uelut pluuiam 2) emittentes, eosdem ibidem
totaliter necauerunt. Cum tribus autem uel quatuor euadens archiepiscopus, sic confusus remeauit ad uillam, non modicam iram ha-

bens, tam de zuis perditis, quam de eo, quod rex non fecit aliquem
în

sui subsidium properare.
t

XXII
Quomodo [uit destructa ciuitas Waciensis.
"În dominica de passione pars exercitus Bathi regis-regum accessit ad YWaciam ciuitatem, positam super ripam Danubii, ad mediam dietam prope ad uillam Pesth, in qua rex cum exercitu morabatur, Et capta ciuitate penitus et debellata, qui ad ecclesiam et ad
palacia ceclesie, que erant quasi castrum munita, recursum. habuerant, tam de ciuitate quam de circumpositis uillis, innumera populi
multitudo, eos uiriliter expugnauerunt, et thesauro ecelesie habito,
canonicos et alias personas, dominas et puellas, quas noluerunt 2)
interimere gladio, in igne totaliter cremauerunt. Et ita in dominica de
passipne Wacienses passi sunt, ut cum domino Jesu Christo partem
habere mercrentur.
XXIII
OQuomodo dux Austrie insultum fecit in Tartaros.

Ilud non est aliqualiter omittendum, quod dux Austrie, rogatus a rege, uenerat, sed cum paucis, tanquam facti nescius et iner1) Quidem, quidam.
2) Pluuiam, pluuia.
3) Noluerunt, uoluerunt.

—
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mis. E1 cum aliqui ex Tartaris ad uillan Pesth more solito aduenissent, armis

et equis sibi assumtis, obuius eis fuit. Et cum

simul

con:

gredi 1) debuissent, illi terga dantes, prout assueuerunt, abibant. Sed
dux submisso equo subdens calcaria, quendam attigit 2), percuciens

cum cum lancea taliter, quod lancee hasta fracta, de equo ipsum
prostrauit ad terram. Alteri uero ipsorum canesio, id est maiori, uolenti

prostrato

succurrere,

armato

more

iuxta

sellam

confestim

ar-

'repto mucrone, uno ictu brachium illius amputauit. Qui statim de
sella corruens, expirauit. Aliis in fugam conuersis prostratum ceperunt, ipsum uinctum cum equis ad exercitum adducentes. Propter
hoc Hungari, assumta materia, exprobrare regem, ac exaltareiipsuim
ducem unanimiter inceperunt.
XXIV

Quomodo Kuthen rex Comanorum extitit interfectus,
Cumque publica fama esset, quod Kuthen, qui cum suis, ut dic1um est, prope ad regem in custodia tenebatur, esset tanti sceleris
non immunis, et adhuc qui uenerant Comani, non Tartari crederen-

tur, clamabat totus populus contra eum: «Moriatur, moriatur! ipse
est qui destructionem Hungarie procurauit». Et pro ipso regi sepius
exprobrantes dicebant: «Pugnet rex noster, qui Comanos in nostrum
odium introduxit». Alii clamabant: «Pugnet rex cum illis, quibus
“nostra predia sunt collata». Rex exprobracionibus frequenter auditis,
misit hominem ad Kuthew, ut ad ipsum accedere non differret. Sed
Ruthen, qui crebro acelamaciones populi audiebat, timens penam,
„licet esset immunis a culpa, mandauit regi: quodad ipsum nequaquam accederet, nisi ei talem hominem destinaret, cui esset potencia
ipsum ad eundem ducere?), ac ipsum eruere de manibus populorum.
“Hoc regi nuncio referente, clamor factus est magnus in populo: «MoTriatur, moriatur!> Ac sic subito Hungari et Theutonici armati intrantes

palacium,

in

quo

erat,

uiolenter

ad

ipsum

accedere

uoludrunt.

Nuthen uero cum suis, arreptis arcubus et sagittis, ad se ipsos accedere non sinebant. Sed populorum multitudine accedente, ceperunt
cosdem.

Et cunctis in instanti capitibus amputatis, ea in populos per

1) Congredi, congregi.
2) Autigit, attinxit.
3) Ducere, ducem.

i

”
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fenestras de palacio proiecerunt. Quidam autem uolunt hoc facinus.
„ duci Austrie imputare, ab aliis uero de mandato regis dicitur esse
factum. Tamen postquam pro certo est compertum, quod Kuthen
„huius nequicie est expers, asserunt hoc uerisimile non esse, quod rex
qui ipsum de sacro fonte leuauerat, et securitatem ei dederat prestito
iuramento, tantum facinus perpetrasset. Nolo quidem ego, qualiter:
hoc factum est diffinire. Diffiniat ille qui nouit, et penam uel gra-ciam unicuique iuxta opera sua reddet.
XIV
Quid fecerunt Comani, audita morte regis ipsorum; et qualiter
rexBela contra Tartaros processit.

Tartaris itaque die noctuque în circuitu uillas comburentibu
s,
instabat Colocensis archiepiscopus apud regem, ut exiret
cum exer-

„citu contra

eos. Igitur duce Austrie recedente, maxime

cum

maior.

regni exercitus aduenisset, rex cum exercitu motus
exiens, incepit |.
paulatim procedere contra eos. Cumque Comani,
uocati contra Tartaros ubicunque essent, in regis subsidium unanimi
ter, aduenirent,
audita morte ipsorum domini Kutheni, turbati sunt
grauiter et com„ moti, quid deberent agere ignorantes. Cum autem
rumor de morte
ciusdem increbruisset, Hungari uillani, odiosi
eis, ubique contra eos

insurgere ceperunt, spoliando et interficiendo eosdem
, sine aliqua
pietate. Qui cum taliter inspicerent se perimi 1), insimul
congregati
„non solum se defendere inceperunt, sed uillas combur
ere et rusticos.

viriliter expugnare.

XĂVI

Quomodo euasit Chanadiensis episcopus manus
Comenorum „cum

Sed cum Bulzo Chanadiensis episcopus et Nicolaus
filius Bore,

nobilibus multis, uxores, filios, filias et famili
as

ad partes su-

periores conducerent, ut postmodum ad regis
exercitum festinantes
aceederent, cbuiantes Comani inceperunt pugna
m durissimam contra
eos, et eis resistere nequeuntihus, sunt quasi omnes
gladio interemti..
Episcopus tamen cum paucis, in curru iacens
infirmus, dum pugna
1) Perimi,

peremi.

—
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fieret, est longius asportatus. Comani 1) uero, ut Tartari, terram post-.
modum.

destruentes, et conuenientes

in unum,

ex ista parte Danu-

hium transierunt et sic destruendo începerunt ad Marchiam properare. Illi autem de Marchia hoc scientes, conuenerunt in unum, eis.
- obuiam exeuntes, congressum cum eis in finibus Marchie habueruut,

et superati ab eis, preueniebant unus ahum fugiendo, et sic
ceperunt Marchiam nequiter expugnare, mortem sui domini
liter uindicantes. Nam cum interficiebant Hungaroz, dicebant:
ictum sufferas pro Kutheno». Et destructis melioribus uillis,
Frankauilla

cunia,

Comani
crude«Hune
scilicet

senatoria sancti Martini, et aliis, et recepta multa

equis

et pecoribus,

destruendo

terram

in Bulgariam

pe-

tran.

sierunt.

XĂVII

Quomodo

Waradiensis episcopus per Tartaros extitit deceptus.

Benedictus quidem Waradiensis episcopus, pro se de mandato
regis magno

exercitu

congregato,

uolens

in ipsius

subsidium

acce-

dere, intellexit quod Tartari ciuitatem Agriensem dextruxerant:
hominibus de ciuitate et aliorum, qui ad defensionem ipsius conuenerant, aliis combustis,

aliis gladio interemtis,: spolia, thesaurura

episcopi et ecelesie, exinde asportabant. Unde sumens audacian pro
eo, quod paucis dichus elapsis, congressum cum paucis corum habuerat,

ct

preualuerat

contra

eos,

incepit

post ipsos

dimisso

exercitu

festinare, ut sibi posset fragmenta colligere, ne perirent. Hoc Tar.
tari prescientes, finxerunt se ire longius et steterunt, Et cum haberent equos plurimos, et ipsi pauci existerent, figmenta talia ordinauerunt. Fecerunt autem laruas et monstra' quamplurima, ea 'super equos uacuos, tanquam si essent milites ordinando, et equos illos,
sub quodam monticulo „paucis cum eis relictis seruientibus, dimiserunt mandantes eisdem, ut cum ipsi cum Hungaris ingrederentur 2)
ad pugnam, ipsi exirent acie ordinata; et paulatim procederent uersus cos. Et ipsi in planicie Hungaros expectabant. Quibus aduenientibus, Boch

comes,

et quidam ?)

alii, qui

de melioribus

militibus

Hungarie putabantur, qui 'cum episcopo uenerant, ipsis uisis, habenis equorum dimissis, congressum habuerunt durissimum cum cis1)

Comanos,

Comani.

2; Ingrederentur,
3) ' Quidarm

.

congrederentur,

quidem.
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dem.

Et cum

essent Tartari

numero

pauciores,

terga

eis dare

fin-

gentes, uersus monticulum retrocedere ceperunt. Et dum ipsi
cun.

laruis exierunt sub monte, et, ut condictum erat, acie ordinat
a, Hun-

gari hoc uidentes,
et fugam uelociter
illos sequebantur,
nequius crudelitates

et opinantes eis insidias factas, terga dederunt,
inierunt. Tartari autem mox în illos conuersi,
eosdem prosternendo 1) et interficiendo, prout
polerant exercere. Episcopus autem cum paucis.

reuersus est ad Waradinum,

et aliquantula moră

quibus militibus, transiuit Danubium et euasit.

facta collectis ali-

XĂVIII
De infelici bello regis Bele cum Tartaris commisso,

Cumque rex, ut dictum est, egressus de uilla Pesth, progre
de-

retur contra Tartaros cum multitudine armatorum,
illi de combustio-

nibus uillarum reuersi, et subito insimul congregati,
per uiam, per .
„quam uenerant, retroibant. Et sicut îsti paulatim
persequebantur
eosdem, sic et illi tantum ante ipsos se fugere simulabant.
Et cum
ad quandam aquam, que Sayo dicitur, et non multu
m longe de Agriensi ciuitate fluit, et intrat Ticiam, peruenissent,
post aque transitum, qui fiebat per pontem, castra metati sunt et steteru
nt, ponentes.
in ponte custodes, qui noctis uigilias custodirent.
'Tartari quidem
post transitum eiusdem paludis circa aquam se
in planicie posuerunt. Et cum aqua magna existeret et lutosa,
non erat eis credulitas ?), quod sine ponte transitus alicui esse posset.
Rex interim suos
kortabatur, ut ad pugnam uiriliter se haberent,
uexilla non pauca,
manu propria maioribus assignando. Hungari autem
habebant hee

omnia in derisum, de multitudine confidentes,
ad pugnam tamen
propter raciones superius assignatas cor
et animum non habebant.

Uolebant quidem quod rex perderet ), ut ipsi
chariores postmodum
haberentur, credentes plagam : huiusmodi, partic
ularem - quibusdan,
et non omnibus generaleni; sicut audierant quan
doquein Hungaria

esse factum. Nam intrabant Comani subito, et
aliquam partem terre,

antequam conuenirent Hungari, destruebant, festina
ntes postmodum

ad recessum

1)

; et înterdum Hungari idem)

Prosternendo,

prostrando.

2) Credulitas, crudelitas.
3) Perderer, perderetur, periret,
4)

Idem,

iidem.

de Comania

faciebant, Sed

—
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mon sic, quia hec ultima primis minime responderunt. Tamen mille
milites omni nocte ad custodiam exercitus ponebantur. Quid plura?
- Tartari uadum inuenientes longe ab exercitu, una nocte unanimiter
transierunt,

et in aurora

totum

regis exercitum

circumdantes,

sagit:

tas emittere in exercitum sicut grandines inceperunt. Hungari uero,
quia fuerunt totaliter occupati et illorum preuenti astucia, cum armiati equos suos ascendebant, nequibant

milites suos dominos, et do-

mini suos milites inuenire. Et cum ad pugnam accederent, tepide ac
remisse 'accedebant. Tanta enim erat crebrosa emissio sagittarum,
quod fere umbram pugnantibus facichant, et sagitte sicut locuste et
bruchus congregatim uadunt, per aera uolabant. Et sic sagittarum
ictus minime

sufferre ualentes, infra circulum exercitus retroibant.

Rex uero acies non poterat ordinare. Et si mixtim ex quacumque
parte ibant Hungari ad pugnam, îlli eis cum sagittis obuiam uenientes, ipsos infra exercitum retrocedere faciebant, ita quod ipsi ex calore

nimio,

et angustia

maxima

ad

tantam

Iassitudinem

uenerant,

quod rex et Colocensis archiepiscopus, qui anxii reformidabant, nec
minis nec adulacionibus ac monicionibus, iam ad pugnam poterant
aliquos destinare, ab aurora usque ad meridiem în tali angustia
existentes,

Tandem

cum

iam

deficere uiderentur,

dux

Colomanus, frater

regis, cum suis quos in tanta pressura habere potuit, conflictum durissimum, ex una parte exercitus habuit cum eisdem, pugne per
magnum spacium diei insistendo. Et dum crederet se per residuam
exercitus partem adiuuari, deceptus est. Nam cum ex altera parte
ad pugnam plurimi ire crederentur, ad pugnam non ibant, sed Tartaris ultro parum secedentibus, illis per sui medium uiam absque
2liquali sagittarum emissione, dabant. Quare Hungari plures et plu„res tali uia potiti, ab exercitu se subtrahebant. Et quanto plures
transibant, tanto latior uia per Tartaros illis dabatur et in tanto
conflictu non erat rumor uel uerbum aliquod inter eos. Ei cum rex
illos ad conflictum ire crederet, ipsi exibant ad fugam pocius quam
ad pugnam. Tartari uero expectantes regis exercitum, nullaterius se
mouebant. Et cum iam de multis partibus exercitui regio exitus puteret, rex ab illis incognitus cum paucis uiam habuit uersus siluam.
Dum autem Colomanus direxit per aliam partem exercitus suum
iter, die noctuque in equis plurimis, usque ad dictam Pesth, non per
uiam publicam, per quam Hungarica nacio lubricabat, sed per deuium,

laxatis equorum

guanquam

habenis,

ad portam

Danubii

a burgensibus rogaretur, ut morulam

festinabat.

Et

faceret quousque

—

saltem pararentur naues
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ad transitum dominarum

uxorum

illor

um,
teneri tamen non potuit, nec ad id induc
i, dicebat enim, quod de se
quilibet cogitaret. Aduentum enim pers
equencium metuens, solus
confestim transiuit, et fugit in Simigium
, ad quendam locum «ui |
dicitur Segusd 1). Et licet burgenses de
Pesth cum familia ad transitum festinarent, prius tamen superuenerun
t Tartari, et qui non fue- runt in Danubio suffocati de burgensibu
s, extiterunt gladio interemti,
-

XXIX
De

fuga
opi
sa episc
ep
p

,

Quine 4 ue-ecclesiensis,

Intuens autem Bariholomeus episcopu
s Quinqueecclesiensis,
destructionem exercitus, et aduertens
quod quidam 2) de Tartaris in
exercitum irruentes castra plurima
comburerent, similiter non per
uiam publicam, sed per campum, cum
multis militibus fugam iniit.
Et cum pauci de Tartaris equos post
eos mitterent pleno cursu, Ladislaus comes, qui ad regem multis uexil
lis extensis cum sua milicia
ueniehat, nil de gestis ipsis presciens,
superuenit. Episcopus hungarica uexilla cognoscens, ad comitem
declinauit. Tartari uero multitudinem aduertentes, abierunt Tetrorsu
m, et alios insecui curauerunt,
Et sic ipse comes cum episcopo abeun
tes, ab ipsorum manibus eua- *
serunt,

|

XXX
De episcopis et aliis clericis in dicto
bello interfectis.
De fugientibus quoque per amplam
uiam uersus Pesth, et în
exercitu remanentibus, facta est tanta
strages, totque millia homimim sunt inte
remta, quod estimacio fien non
ualet, nec

referentibus
fides, propter. innumeram cladem
leuiter adhibetur. Maiores tamen
de clericis cecidere: Mathias Strigoni
ensis archiepiscopus, quem rex,
tum propter fidelitatem, tum quia
insimul nutriti eraut, magis diligebat
, et cius consiliis,

_ntehatur.

Ugolinus

magna

Colocensis

1) Segusd, Fegusd.
2. Quidam, quiderm.

sub

confidencia,

archiepiecopus,

în

rebus

nobilissima

arduis

ortua

41 —
prosapia,

magna

et ardua

mundi

negocia

omissis, minimis

dispo-

nens: ic erat sub cuius fiducia nobiles Hungarie respirabant, lie
erat sub cuius fiducia maiores et mediocres humiles se reddebant.
Gcorgius episcopus Iauriensis, qui et nobilis fuit moribus, et peritas
scientia litterarum. Reynoldus Ultrasilvanus episcopus et ecclesie Nitrieueis episcopus, qui fuerat laudabilis uite, et morum honestate
preclarus. Nicolaus Scibiniensis prepositus, regis uicecancellarius,
nobilibus natalibus ortus, qui unum de maioribus, antequam se necis neressitati subiiceret, cruentato

gladio iugulauit. Eradius

archi-

diaconus Bachiensis, magister Albertus, Strigoniensis archidiaconus,
qui circa fluenta iuris prelatus, alios meruit edocere. Ipsorum quo«ue corpora diris mucronibus taliter sunt mactata, quod post recessum eorum, quamquam multum exquisita fuerint, nequierunt ullatenus 1eperiri. De numero uero laicorum maiorum et minorum, qui
suffocati fuerunt paludibus et aquis, igne concremati ct gladio interemti, nulli mortalium possit fieri certitudo. Nam per campos et
aias iacebant corpora multorum mortuorum, aliqua capite diminuta,
uliqua frustatim diuisa in uillis et in ecelesiis, ad quas recursum habuerant, plurima

concremata.

Hoc exicium, hec pernicies, hec stra-

ges tenebat duorum dierum itinera occupata, totaque terra erat sanguine rubricata, et existebant corporă super terra, sicut stant ad
pascua

per

deserta

greges

pecorum,

ouium

et porcorum

et sicut in

lapicidinis secti lapides. ad stucturas. Habuit igitur aqua
mortalium

corpora |

suffocata, hec sunt a piscibus, a uermibus, ab auibus in

aquis degentibus deuorata. Terra illorum corporum dominium est
adepta, que occubuerunt uenenatis lanceis, mucronibuset sagittis,
hec sanguine

cruentata

celi awes, et dentate bestie, tam

domestice

quam siluestres, morsu usque
ad. ossa nequissime corroserunt. Ignis
illa tenuit, que cremata sunt în ecclesiis ct in uillis, Interdum ignem, ex cremacione huiusmodi, pinguia exstinguebant. Hec consumi ne
queunt

modico

teinporis interuallo. Nam

iînueniuntur 1) in locis plu=

rimis, usque ad tempora Jongiora sossa denigratis pellibus non consumtis inuoluta, pro. eo quod quibusdam hestiis esce placide non
existunt, nisi aliter destruantur. Cum autem in dominium trium ele" mentorum

uniuersa

corpora

reliquerint elemento.
mentum,

alia tria

Ad

fetorem

transiuissent, uidendum

aerem
omnium

igitur,

qui

corporum

est quid

quartum

quarto

dicitur ele-

transmiserunt;

ct sic

ex fetore corruptus est et infectus, quod homines, qui per campos,
1)

Inueniuntur,

inuenientur.

—
et uias et siluas, ex uulneribus
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remanserant semiuiui, ex infectione

aeris, qui forte uiuere poterant, expirauerunt. Et sic aer huius
crudelis exicii non est expers. De auro igitur et de argento, equis,
armis,
uestibus et rebus aliis tot hominum qui occubuerunt, tam în prelio,
- quam in fuga, quid dicetur? Equi cum sellis et frenis, sine
sessoribus,
per prata et nemora discurrehant, et ex strepitu erant facti
adeo furibundi, quod insanire 1) penitus uidebantur, Et sic eos
territos, cum
nequirent proprios dominos reperire, oportebat aut mori
gladio,
aut subicere se dominio exterorum; quorum. hinnitus haberi
poterat
pro gemitu

atque fletu. Argentea

quoque

uasa et aurea, serice uestes,

et alia hominibus opportuna, per campos et siluas a fugientibus
pro-

iecta,

ut

ipsi

uelociori

cursu

manus

insequencium

euaderent,

non

habebant aliquos collectores. 'Tartari tantum, interfectionib
us hominum insistentes, de spoliis minime curare uidebantur,
XXXI

Quomodo Tartari habita uictoria spolia diuiserunt,
et inuento regis
sigillo ficticias litteras scripserunt.
Habita de tanto exercitu nictoria, et triumpho captaq
ue depredacione huiusmodi cum tumultu, et uestimentis
mixtis sanguine,

«quis, auro et argento, effusa rubigine rubricatis,
tanquam congerie-

bus lapidum, et aceruis îrugum insimul adunatis ad
diuisionem et
pariicionem eorum, herus cum elegancioribus de Tartari
s, ex particione huiusmodi subsecuta, reperto sigillo regis pznes
cancellarium,
cuius caput a corpore diro mucrone demerant, iam
confisi de terra
et timentes ne populi profligacione regis audita, manus
per fugam
effugerent eorundem, diligenter aduertite astuciam
quam fecerunt.
Primo

totam Hungariam

ultra Danubium

diuiserunt 2), et as-

signauerunt unicuique de maioribus Tartarorum regibus
, qui adhuc
Hungariam non intrauerant, partem suam, significando
eis rumores,
et quod festinarent, quia iam eis obstaculum nullun
a erat. Et fecerunt scribi per quosdam clericos Hungaros, quos adhu
ead uitam
seruauerant, maioribus omnibus et popularibus per
totam Hungariam existentibus, sub nomine regis multifaria 2)
ficticia litterarum

sub hac forma: «Canum feritatem et rabiem
non timeatis, nec uestris
1) Insanire,

insaniem.

2) Dimiserunt, diuiserunt,
Multifaria, multiuaria.

—

43—

de domibus uos mouere audeatis. Licet enim, propter quandam improuisionem,

tum

castra, tum tentoria

reliquerimus,

paulatim

tamen,

Deo nobis propicio, eadem recuperare intendimus, contra illos prelium

uirtuosum

instaurantes.

Unde

tantum

oracioni

uacetis, ut mi-

sericors Deus aduersariorum nostrorum capita a nobis pemittat malleari». He fuerunt littere, per quosdam Hungaros, qui iam eis adhe»serant,

destinate,

tantam

illarum

onni

qui

me

ac

certitudini

die contrarium

totam

Hungariam

litterarum

cerneretur,

fidem

tamen,

quia

destruxerunt.

dedimus,
in

terra

Nam

quod, licet
illico

guerra-

rum turbacio superuenit, ob hoc ad sciendum rumores nuncios mittere 'nullatenus poteramus contrariumque credere nequibamus. Et
sic Hungaria occupata, uiam non potuit!) habere fugiendi. Sed
quia processum regis dimisimus indiscussum, reuertamur ad progressum suum, uel quod uerius est, ad egressum.

XXAII
Quid fecit rex Bela post debellationemi sui exercitus, et qualiter
per dua>m Austrie captus fuit pariter et spoliatus.

Ipso itaque rege de exercitu profligato, die noctuque cum paucissimis uersus

confinia

Polonie

habuit

iter suum,

et inde

directo

tramite, ut reginam posset attingere, que in confinio Austrie morabatur, quantum poterat properabat. Dux Austrie hoc audito iniqua în
corde concipiens contra eum, sub nomine amicitie obuius ei fuit. Sed
rex armis exutus, dum

prandium

pararetur,

modico' temporis

inter-

uallo somnii quietem capessebat 2) iuxta aqua, utpote qui solo nutu
dei euaserat inter tot diras sugittas et gladios uenenatos et tam longo
fuerat itinere fatigatus. Qui tandem excitatus a somno, cum ducem
uidit, letatus est ualde. Dux autem regem inter alia consolatoria uerba

petiit, ut Danubium

transiret, ut*)

ibidem securius quiescere et

morari-posset, Rex uero his auditis, tanquam innocens, nibil mali suspicatuș, dictis ducis acquieuit. Dicebat enim dux, se castrum ex altera
parte habere, et ibidem regem melius honorare posse, cum tamen in

animo, non honorare, sed confundere illum haberet propositum. Et
cum se rex Scyllam uitare crederet, incidit in Charybdim, et sicut
piscis, uolens uitare frixorium ne frigatur, ad assandum
1) Pozuit,

de corectat

potui.

2) Capessebat, capescebat.
3) Uz,

et.

:

i

proiicit se
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ad prunas:) credens malum effugere, inuenit nequius. Nam
dux
Austrie astucia excogitata, cum rege suum, ad libitum potiius
extitit, ab eo quandam pecunie quantitatem, quam dicebat olim
a se per
ipsum extortam fuisse, repetiit. Quid plura? rex manus
illius euadere nequiuit, quousque partem eiusdem pecunie in promto,
partem
in uasis aureis et argenteis illi persoluit; pro parie autem
tres comitatus sui regni, illius terre contiguos illi obligauit.
Et licet uasa
aurea et argentea maioris fuerint estimacionis, tamen dux
illa colum

in duobus millibus marcarum,

simul cum lapidibus preciosis, rece-

pit. Dux autem illico castrorum illorum comitatus corporal
i possessione est adeptus, et illa ex propriis pecuniis contra Tartaro
s fecit
veparare, Si queratur quanta fuerit pecunie quantitas?
Est ignotum.
Nam alii de septem, quidam de nouem, ceteri de decem
marcarurna
milibus referebant. Sed de ueritate liquere non poterat,
quia secrete
contractus fecerant, et firmauerant propriis iuramentia, Quibus
expeditis ad reginum, que non multum distabat, quantum
potuit, festi-

nauit.

Et una

cum

ipsa, sine

tractu more,

Stephanum

Waciensena

episcopum, ad imperialem et Romanam curiam pro subsidio
destinauit, et interim circa Segesdinum, cum illis quos aggrega
re potuit

morum

traxit,

XXIII

“Quomodo dux Austrie spoliauit Jugitiuos Hungaros
et de insultu
Theutonorum ?) in Hungariam facto.
Du prospecto iam quod Hungari essent unanimiter
in fuga,
sibi multos milites aggregauit, eos contra Hungaros
in Hungariam

transmittendo, et sic Tartari ex illa parte Danubi
i destruebant, et ex

jsta Theutonici depredabantur, et uillas, prout
poterant comburebant, ita quod ciuitatem Iauriensem intrantes, castru
m ceperunt ut
illud moliti 2) sunt, per uiolenciam obtinere. Hungar
i uero de parti-

bus illis conuenientes4) în unum, ad ciuitatem
manu armata euntes,

ciuitatem ceperunt et omnes in castro Theutonicos cremau
erunt. Dux
1) Prunas, pruinas.
2)

Theutonorum,

3)

Aloliti: sunt,

4)

Conuenientes,

Theutonicorum.

molliti sunt,
consequentes

—
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nimio furore repletus, propter hoc candescens 1) contra Hungaros,
[ugientes a facie Tartarorum, quos in Austria collegerat 2), et quibus
fidem promiserat, non contentus de eo quad regi fecerat, petiit ab
eis pro

castrorum

et ciuitatum

custodia

quandam

pecunie

quantita-

tem, Et sic hac occasione inuenta, cum tam Theutonici quam Hungari essent multum diuites in pecunia et rebus, eos usque ad extremam ettinanicionem nequiter spoliauit et miseri Hungari denorabantur ubique morsu amarissimo a seuis bestiis dentatis, et postmodum nudi in aridam proiiciebantur et euomebantur. Sed his expeditis referamus de rebus Tartarorum, qui postmodum Hungariam
intrauerunt,

XXXIV
Quomodo Tartari Waradiensem ciuitatem expugnauerunt et quomodo
amplius ad Pontem-Thome et alias processerunt.
Cadan rex, ut in alia parte dictum est, Rudana expugnata et
eapto Aristaldo î) comite, eleganciores sexcentos armatos Theutoni-

eos elegit, qui sub iurisdicione dicti, comitis exstiterunt. His prestanMibus

ducatum

Tartaris

per

siluas

et nemora,

rupes

et precipicia,

prope Waradinum ciuitatem subito aduenerunt. Et quia ciuitas multum crat in Hungaria nominata, undique illac nobiles, tam domine
quam mulieres populares innumerabiles conuenerant. Et licet epis-"
copus cum quibusdam, canonicis exinde recessisset, ego tamen cum
remanentibus eram ibi. Et cum castrum ex una parte dirutum cerneretur, amplo

muro

illud fecimus

reparari, ut si ciuitatem defen-

dere non possemus, ad castrum refugium haberemus. Et cum uno
dierum, subito aduenissent et esset in ciuitate sub quodam dubio
mora mea, castrum intrare nolui, sed aufugi in siluam, în qua diu,

prout potui, latitaui. Ipsi tamen subito ciuitatem capientes, et pro
maiori parte comburentes, tandem nihil extra muros castri penitus
dimiserunt, et receptis spoliis, tam uiros quam feminas, minores et
maiores interfecerunt, in plateis, domibus et campis. Quid plura ?
Non pepercerunt sexui uel etati. Quibus peractis subito exinde reccesserunt,

et omnia

în recessu

receperunt,

et longe

a castro

s6 per

quinque millia 'posuerunt. Et ad castrum per multos dies nullate1) Candescens, scandescens.
2) Colegerat, colligerat.
3) . „ristaldo, Ariecaldo.
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nus accesserunt, sic ut illi de castro cogitarent, eos propter castri fortitudinem recessisse. Nam magnis munitum erat fossatis, et turribus
ligneis super muros, et multi loricati milites erant ibi, ita quod dum
Tartari ad respiciendum interdum accederent, milites Hungari uelociori cursu cos insequi procurabant. Et cum pluribus diebus ad
castrum non accederent, et crederetur quod ex toto exinde recessissent, milites et alii qui in castro erant, de recessu corum habentes fi-

duciam, castro quamplurimi

exierunt, et domos que remanserant ex-

tra castrum, ceperunt communiter habitare. Et sic in aurora eos Tartari, qui ubi essent scire non poterant, inuadentes, magnam ipsorum
partem, qui nequiuerunt ad castrum fugere, necauerunt. Et castrurn
illico circumdantes, ex opposito ad murum nouum septem machinas
posuerunt, et die noctuque cum eis emittere lapides, quousque nouus

murus

dirutus est ex toto nullatenus cessauerunt, et turribus dirutis

atque muris, congressum dederunt, et castro per uiolenciam
occupato, ceperunt milites, et canonicos, et alios, qui non fuerunt în oceupacione castri gladio interemti. Domine uero, domicelle et puelle
nobiles, se in ecclesiam cathedralem recipere uoluerunt.
Ipsi uero Tartari fecerunt arma a mnilitibus sibi dari, et per
„tormenta durissima, quidquid habuerunt a canonicis extorserun
t,
Et quia cathedralem. ecclesiam subito intrare nequierunt,.igne
apposito ecclesiam, et dominas et quidquid erat in ecclesia cambusserunt. In aliis uero ecclesiis tot scelera de mulieribus patrabant
, ut.
tucius est subticere, ne homines ad nequissima instruantur, Nobiles,
ciues, milites et canonici, extra ciuitatem în campo fuerunt
omnes
sine aliqua pietate iugulati. Post hec sanctorum sepulchra totaliter
cuerterunt, et pedibus sceleratis reliquias caleauerunt, thuribula,
cruces et calices aureos, et nasa aurea

nisteria comminuerunt.
mulieres;

et post turpem

et alia dedita

ad altaris mi-

Introducebant in ecclesias mixtim uiros et
illorum abusionem,

eosdem 1)

ibidem ne-

cahant. Postquam autem omnia euersa sunt, et fetor intolerabilis
procederet ex corporibus defunctorum, exinde recesserunt,
et tantum locus solus remansit. Homines qui per siluas circumpositas
la-

titabant, conuenerunt ibidem,

cum

ut aliqua comestibilia

uerterent lapides et corpora mortuorum,

reuersi, et uiuum

de uiuentibus,

inuenirent.

Et

Tartari subito sunt

quos ibi reperiebant, neminem

di-

miserunt. Et sic usque ad extremum fiebant quotidie noue
strages.

Et cum plures interficere non haberent, ex toto abinde
1)

Eosdeni,

eazdem.

.

recesserunt.

—
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Nos uero, qui în siluis inter indagines morabamur, de nocte fuga
iniuimus, uersus Pontem-Thome, magnam 'Theutonicorum uillam
super fluuium Crisii positam.
Sed 'Theutonici nos transire per pontem
nullatenus permiserunt, immo institerunt quamplurimi ut una cum
eisdem uillam eorum bene munitam defendere deberemus. Quod plurimum displicebat. Tamen ad quandam diuertimus insulam, que contra Tartaros per homines de Agya, et Waydam de Geroth et de pluribus aliis circumiacentibus uillis, fortiter parabatur. Ego.cum ultra
procedere non auderem, cepi ad procuratoris et omnium loci illius
instanciam moram ibidem trahere cun eisdem. Nam nullus in pretaclam insulam intrare poterat, nisi per quandam uiam arctissimam
et minutam, ita ut per milliare în illa uia tres porte cum turribus
facte essent, et preter has ad milliare [ortissime -indagines circumquagque. Et cum ita munitum locum aduerterem, placuit mihi et
remansi. Sed consuetudo insule illa erat ut ingressum preberet singulis, sed regressum omnibus denegabat. Et cum aliquibus diebus ibi
cum mea familia essem, per exploratores nostros percepimus, quod
propiueTartari ueniebant. Exiui secrete insulam,ut uiderem quomodo
equos

poteramus

conseruare;

et uno

ductore

conducto,

et uno serui-

ente, quoniam:) quilibet nostrum tres equos habebat, de nocte uersus
Chanadinum

ciuitatem,

super fluuium

Morisii

positam,

que dista-

bat ab illo loco ad octo milliaria, properauimus. Et cum per totam

nociem

iremus, quantum equi poterant nos portare, in aurora per-

uenimus Chanadinum. Sed precedenti die, a Tartaris, qui per aliam
partem intrauerant Hungariam, captum fuerat et destructum, et
partes illas totaliter occupauerant, ita quod fluuium nequiuimus pertransire, Et cum equi lassi essent,et homines huc et illuc de partibus
illie se absconderent, retrocedere

nullo modo

poteramus.

quibusdum domiculis, equis dimissis, în quibudam

Et sic in

foueis, illo die

“mos oportuit latitare.'Adueniente tandem nocte, ad locum pristinum,

non ine difficultate nimia cepimus in timore transire per medium

Tartarorum;

curuatoque

supercilio,

cum

pudore

insulam

reintraui-

mus. Et cum in tali periculo moraremur, seruientes mei qui ad equos
exterius uigilabant, et alii qui mecum erant, cum pecunia quam
habebam et uestibus, de insula aufugerunt. Et in fuga inuenti
per
Tartaros sunt gladio interemti, me cum uno servuiente, quasi
nudo
in insula permanente. Post hec statim inualuere rumores, quod
dic-

tum Pontem 'Thome, Theutonicorum
1) Quoniam,

quorum.

uillam, in aurora Tartari occu-

—
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pauerunt. Et quos tenere noluerant horrenda crudelitas acerbita
tie
gladio dire iugulant. Quo 'audito inhorruerunt pili carnis mee,
cepit
corpus tremere et pauere, lingua miserabiliter balbutire, perspiciens quod dire mortis articulus, qui iam uitari non poterat, immine
-

bat. Trucidatores cordis oculis intuebar, caro sudorem 1)
mortis (ri-

gidissimum emitiebat. Videbam et mortales mortem expectantes
a8sidue, non posse manus ad arma extendere, erigere brachia, pedes
„ad defensionis loca mouere, oculis terram prospicere. Et quid plura?
homines conspiciebam ex timore nimio semiuiuos. Et cum essem
in
extasi positus, affuit mihi misericordia Jesu Christi, et tanqua
m
unus de maioribus, ut melius muniremur, insule populuin connoca
ui.

Cuius rei occasione, cum populo sum egressus insulam, ct acceptis
debus pueris, procuratoris ct. mei hospitis filiis, et unico seruien
te,
gui mihi remanserat, longius ire simulans, în silua, inter indagin
es

latitaui 2), pnerorum patri renuncians, quod propter timorem
nolebam insulam reintrare, et cogitans, quod si mecum absconsos suos
tenerem filios, ipse mihi necessaria transmitteret. Et cum summo diluculo uictualia mitterenter, illico Tartari aduenerunt, insulam cir
cumdantes, et cum darent intelligere, quod uellent per aquam insulam expugnare „populus insule deceptus, ad protegzendum illas
partes flexus est. Tartari uero ex alia parte in portas presidio nudatas irruentes, illas expugnarunt, et in insulam intrantes non inuenerunt aliquem de nostris qui sagittam emitteret, uel în equo uel pedi-:
bus obuius illis foret. Que et qualia, quot et quanta iniqua îbi et erudelia perpetrauerunt, non solum uisui essent tezribilia, sed perhorrescerent homines audire?), Et cxinde spoliis asportatis, denudata mulie_rum et hominum corpora, quedam frustatim diuisa, quedam integra
remanserunt. Et cum plurimi, qui latitauerant, opinarentur, cos post
diem tercium recessisse, pro acquirendis uictualibus recursum ad insulam habuerunt, et occupati a Tartaris, qui se ibi absconderant,
paucissimi euaserunt. Ego uero per siluas, tanquam profugus, omnium

destitutus auxilio, mendicabam,

et cui magna

donaueram, uix

mihi eleemosynam porrigebat; ita quod necessitate famis et sitia
me acrius perurgente, de nocte compellebar intrare insulam, et corpora euertere mortuorum, ut sepultam farinam uel carnes ad esum
mihi, uel aliud comestibile inuenirem. Et de nocte quidquid inuc1)
2)
3)

Sudorenn sudore.
Latitaui, latitati.
Audire, adaudire.
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niebam id ad siluas longius asportabam. O attendite et uidete, quam,
illa pessima uita erat! Post decimum uel uicesimum diem intraui insulam, euertere corpora mortuorum. Quantus ibi poterat esse luctus,
quantus ibi poterat esse fetor, quantus poterat esse timor, aduertite!
Non est homo, ut opinor, qui tantis in animum reductis penarum
generibus, non terreretur. Oportebat me inuenire cauernas, uel foueas facere, uel arbores querere perforatas, in quas me possem recipere, cum illi densitatem ueprium, opaca nemorum, aquarum profunda, intima 1) solitudinum, tanquam canes lepores et apros inuestigantes, percurrere uidebantur. Siluas has per mensem et amplius
quesierunt.

Et cum

per ipsa.loca

populos

nequirent

interimere

mersos, se ad nouum genus fraudis taliter conuerterunt.

-

uni-

:

'

XXXV
-

- Quomodo Tartari illos qui se în siluis absconderunt deceperunt.
Ceperunt aliquos per siluas latitantes et eosdem sub hac uoce
miserunt, quod quisquis?) uellet ad fidem corum se dare, -securus
reditus, infra certum

terminum,

ad propria ueniendi 8)

daretur ei.

Quorum uerbis, cum homines iam propter uictualium penuriam morerentur, totaliter crediderunt, et sic omnes, qui remanserant ad do-

mos proprias sunt reuersi. Et icum silue magne essent, erat adhuc
populus infinitus qui latitabat 4); ita quod ad tres dietas terra facta
est populosa et quelihet uilla elegit sibi regem de Tartaris, quem
optauit. Quo facto .cum essent tempora messium, fruges unanimiter
collegerunt, et eas ac. stramina, et fenumet alia ad horrea congregabant. Stabant nobiscum Tartari et Comani simul. Uidebant quamplurimi et gaudebant, letabantur, quod patres per filias, mariti per
uxores,

fratres per sorores pulchras

uitam

redimebant,

illas ad li-

bitum -eorum conseruantes et pro quodam 5) illis fiebat solacio,ut
in conspectu patris uel mariti, uxor uel filia stuprabatur. Constituerunt
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

canesios 6), id est baliuos 7), qui iusțiciam
Intima,

facerenit, et cis

nimia.,

Quisquis, quisque.
Veniendi, ucnire.
Latitabat, latitabant, ! .
Quodam, quadam.
Canesios, caneseos.
Baliuos, baliuios, balimos.
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exenia, et uestimenta

utilia procurarent.

Et

sic procurator meus de istis dominis erat unus et pene mille uillas

regebhat, et erant canesii

fere centum.

Pacem

habebamus,

et fora ;

iustaque unicuique iusticia seruabatur. Eis mittebantur pulcherrime
puellarum; sed oues, boues uel equos ductores pro tali exenio reducebant. Conueniebant canesii pene qualibet septimana. Ego uero
sepius, ut uitam illorum aspicerem, et aliquos de maioribus noscerem, et ut addiscerem si uia redemcionis aliqua se offerret, ad eos
cum meo canesio accedebam. Quadam uice preceperunt omnes canesii în mandatis, ut de certis uillis uiri:) et mulieres puerique simul cum muneribus în eorum presenciam uenirent. Timebamus de
hoc rumore non modicum, causam. rei penitus ignorantes. Elegi igitur pocius cum ipsis canesiis ad exercitum îre, quam sub tali dubio
in uilla remanere, Quare nudi et discalceati, ad custodiam curruum
in quibusdam tentoriis Hungarorum, qui iam Tartari in suis operibus effecti erant, remansimus. Canesii uero ad recipienda munera
accesserunt, qui muneribus receptis, omnes presentantes în quadam
uallem duxerunt, enormiterque spoliatos et denudatos ibidem interfecerunt.

XXXVI
Quomodo

presentis carminis auctor ad manus Tartarorum deuenit.

Et cum ad me rumores huiusmodi peruenirent, dicioni cuiusdam Hungari facti, ut dixi, operibus Tartari, me submisi, qui in
suum seruum admittere, pro magna gracia
me est dignatus. Et cum
per aliquot dies cum ipso permansissem, mortem semper pre corde
“preque oculis habebam. Conspexi inter hec Comanos infinitos et
Tartaros, cum curribus spoliis oneratis, pecoribus, iumentis et aliis
utensilibus, undique reuertentes. Et cum inquirerem quid hoc esset,
res-

ponsum est, quod ipsi una nocte, dimissas omnes et singulas uillas
circumdantes, inebriauerunt gladios in sanguine occisorum, ita quod
in omnibus illis uillis paucissimi euaserunt, qui in siluis et cauernis
se abscondere potuerunt, ita quod remansit prouincia totaliter 'desolata. Verum tamen nec fruges nec stramina nec domos aliquas com1) Viri, homines,

—
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busserunt, sed în preseruacionem1) uite omnia hec induxerunt. Pro
eo conieci firmiter ipsos uelle in illis partibus hiemare, uel familias
suas dimittere, ut in hieme pro equis domos et uictualia inuenirent.
Quod totum postmodum didici esse uerum. Nam populos uiuere ad
tempus

dimiserant ad cautelam,

ut in unum

segetes

congregarent,

et uindemiarent uineas, sed nolebant quod illi consumerent congregata.

XĂAVII
De destructione Noue-Ville et Monasterii de Egres.

Quid plura? Versus Orodinum et Chanadinum, procedere inceperunt, in medio eorum, Noua-Villa dimissa, nomen cuius Perg, fue-

xat, în qua homines septuaginta uillarum fuerant congregati, et dimisso monasterio Egres Cistercensis ordinis, in quo tanguam munito castro se milites et multe domine receperant. Nec Tartari
loca illa aggredi uoluerunt, quousque circumcirca esset terra totaliter desolata. Sed interdum aliqui accedebant, et ab Hungaris militibus per magnum terre spacium fugabantur, ita quod credebant firmiter

se intactos,

propter

suam

tocius terre illius desolacionem,
rorum

captiuorum,

paucorum

potenciam

remanere.

Ruthenorum,
eciam

Tandem

Comanorum,

'Tartarorum

post

Hunga-

multitudine

adu-

nata, uillam magnam undique circumdantes, ad pugnam, captiuos
Hungaros premiserunt; et illis interemtis totaliter Rutheni, Ismahelite, Comani postmodum pugnauerunt. Tartari uero retro ?) post
ommnes stantes, ridebant

de casu et ruina

illorum, et retrocedentes

"a pugna suorum, dabant quamplurimos uoragini gladiorum, ita quod
_îpeis diebus et noctibus, pugnantibus per unam septimanam, et fossatis impletis ceperunt uillam. Milites igitur et dominas, que multe
erant extra in campo, în ună parte, et rusticos in alia posuerunt, ac
pecunia, armis, uestibus et aliis bonis receptis ab eis, et quibusdam
duabus*) puellis reseruatis ad uitam, et ad lusum

eorum

deductis,

cum securibus et gladiis omnes crudeliter interfecerunt. Illi quidem
solummodo .premanserant, qui inter mortuos repentino casu deci1) Preservacionem,

desperationem.

2) Retro, zetris.
3) Duabus,

dominabus.

i
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dentes, alieno sanguine, cruentati, se
oceultare

ualuerunt.

O dolor

?
o crudelitas et rabies immanis populi imme
nsa! nam qui tante gentis cladem sana mente consideraret,
hunc locum agrum sanguinis
debite dicere posset. Tandem post pauco
s dies, dictum claustrum
seu monasterium Egres obsederunt, et
appositis eidem multis machinis, cum in ipso existentea nequirent
resistere, ad manus et fidem

ipsorum 6€, ut uita potirentur, reddiderunt.
Sed de ipsis, quod et de
2liis, factu
m est, exceptis quibusdam

monachis,

quos abire

libenter
permiserunt, et ad abusum eorum reten
tis quibusdam dominabus et
pulcherrimis puellis. Quid amplius?
Si describerentur singulariter
pugne singule et crudelitates nimie
que fiebant, legencium corda
perterrerent, et terribili sonitu tinnire
facerent aures, Si huiusmodi
rumores horribiles essent diffusi per
orbem, mundi pincipes aliter
cogitarent. Ecce per estatem illam usque
ad confinia Austrie, Bohemie, Morauie, Polonie, Slesie et Coma
nie, usque ad Danubium
comm
uniter

omnia

destruxerunt,

XXĂVIII

Des astucia Tartarorum ad transeundum
Danubium exquisita.
Sed cum Strigonium in Hungaria omnes
et singulas precellerent ciuitates 1), maxime cogitabant trans
ire Danubium, et ibi figere

castra sua. Et ecce, in hieme niuis et
glaciei abundancia superuenit,

ita quod Danubius, quod non acciderat
a multis retroactis temporibus, gelabatur. Sed Hungari ex ipsorum parte
singalis diebus frangebant glacies et custodiebant Danubium ita
quod assidue fiebat pugna |
„peditum super gelu. Tamen cum dire glaci
es aduenerunt, totus Danubius congelatus est, sed isti transire cum
equis nullatenus attentabant. Aduertite igitur quid fecerint. Mult
os equos et animalia super ripas Danubii adduxerunt, et nemi
nem per tres dies ad eorum
custodiam dimiserunt, ita quod bestie sine
custodibus pergere uidebantur, nec aliquis eorum in illis partibus
apparebat. Tune Hungari
credentes 'Tartaros recessisse, subito trans
ierunt

et omnia

illa ani-

malia per glacies traduxerunt. Quod 'Tart
ari aduertentes, cogitarunt
posse in equis transire libere super gelu.
Quod et factum est, et tot
uno impetu transierunt, quod ex ista parte
Danubii terre faciem impleuerunt. Rex autem Cadan post regem
Hungarie properauit, qut
1) Ciuitates, civea.
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în Sclauonia, tanquam qui nullum habebat subsidium, morabatur.
Sed ipse huius facti prescius, fugam iniit et cum ipse maritima castra
"acceptare nequiret, ad insulas pertransiuit, ita quod usque
ad recessum eorum, eum insule tenucrunt. Videns Cadan rex, quod cum

habere non posset, destruxit Boznam, regnum Rascie, et inde in Bul-

gariam

pertranstuit,

.

XXXIX
Quomodo Tartari Strigonium destruxerunt.

Alia uero pars exercitus uersus nominatum Strigonium habuit

iter suum,

et usque ad illud „paucissimi accesserunt;

sed se longius

posuerunt, et usque ad triginta machinas parauerunt. Strigonienses
interim. se cuim fossatis muris et turribus ligneis fortissime
munierant. Et erat in ciuitate illa populus infinitus, et burgenses
ditissimi,
milites nobiles, et domine que illic conuenerant, uelut ad
presidium
singulare; tantaque erat eorum superbia, quod credebant se resistere
posse toti mundo. Ecce una dierum cinitatem Tartari circumd
ederunt; et captiui qui cum eis erant, tot ramorum fasciculos
portauarunt, quibus in una parte ciuitatis supra fossati supercilium
altum
:murum simul et semel de fasciculis :) construxerunt, et statim
post
murum illum dictas triginta machinas posuerunt, ita quod
die noctuque ad ciuitatem et ad turres ligneas lapides emittebant.
Et prop-

ter hoc tantus în ciuitate cepit esse tumultus, et tanta
fuerunt cali-

gine obumbrati, quod iam memoriam amiserant se defenden
di, - et
inter se tanquam ceci et fatui uexabantur: Cum uero 'Tartari
inuni-ciones ligneas destruxissent, saccos plenos terra ad implen
dum fossata, cum machinis emittebant. Uerum nullus ex Hungaris
et aliis
audebat in fossati supercilio comparere, propter lapides et
sagittas,
Hungari uero et Francigene ac Lombardi, qni' quasi eranit
domini
ciuitatis, se non posse defendere aduertentes, combusserunt
suburbia
et domos ligneas, que multe erant, uscue ad palacia ciuitatis
, Pânnos quoque et uestes combusserunt in domibus infinitas; interfece
„runt equos, aurum et argentum ad terram foderunt, et
quidquid
boni habuerunt, abconderunt; et ut se în palaciis defender
ent, in
eadem se receperunt. Sed Tartari prescientes quod combust
a erant
omnia, de quibus se.ditari credebant, contra nos 2)
magnam succensi
1) Fasciculis, fasticulis,
2) Nos, eos.
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în iram, claudendo ciuitatem cum phalangis ligneis subito
circumcirca ut nullus euaderet, quin per os gladii pertransiret.
Ceperunt *)
postmodum palacia expugnare. Quibus uelociter expugnatis,
non credo ut uerum fatear, quod quindecim de tota remanserunt
ciuitate,
- qui non fuissent tam intus quam extra omnes nequiter interfe
cti. Ibi
inebriauerunt gladios suos in sanguine, et ex calore, quem
conceperant contra eos, uiuos assabant homines sicut porcos.
XL

Quomodo postea Tartari lestructa pene omni Hungar
ia ad propria
redierunt.
|

Domine autem magne, sicut melius poterant ornate
2), în uno
palacio se collegerant. Et cum capi et interfici debere
nt, ad audienciam magni principis appellauerunt. Omnes itaque
sunt fere trecente extra ciuitatem ad principem adducte, que
pro munere pecie-

runt, ut eas uite, sub suo dominio

conseruaret.

Qui

iratus pro

eo,

quod nihil lucrati fuerant, precepit, ut receptis spoliis
earum, capite
tuncarentur, quod subito factum fuit, castro
ciuitatis non expug-

nato, in quo erat comes Symeon Hispanus,
cum multis balistariis, qui

se uiriliter defendebat,Et cum ad Albam
regiam ciuitatem accedexent, que est paludibus circumsepta, cum
esset in dissolucione niuis
et glaciei, nequierunt eam occupare. Et
cum castrum Sancti Martini
- de Pannonia expugnarent, abbate se uirilit
er defendente, fuerunt subito reuocati, ita quod ista tria loca
tantum inexpugnata in illis
partibus remanserunt. Et terram tam
ultra Danubium, quam citra
eorum

in manibus

habuerunt, sed citra non

fuit sic funditus

desolata, quia ibi sua tentoria non fixerunt
3), sed transeundo quidquid
inuenerunt unanimiter destruxerunt,
Auditis itaque rumoribus quod 'Tartar
i aspernabantur Theutoniam expugnare, quamplurimum dolui,
quia ibi manus occidencium
cuadere opinabar: et gauisus fui non
modicum, quia Christianorum
excidium uitabatur. Sed maiorum Tegum
de mandato incepimus per
. depopulatam terram retrocedere, cum
curribus oneratis spoliis et armamentis, iumentorum et pecorum
gregibus pedetentim latebras et
a

1) Ceperunt, inceperunt.
2) Ornate, se ornari.
3)

Fixerunt,

fucrunt,

.

:
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opaca 1) saltuum exquirendo, ut que reperta în progressibus non fuexant, în regressibus inuenirentur.
Et sic retrocedendo paulatim
peruenimus ultra siluas, ubi remanserat populi multitudo, et erant ibi
post eorum transitum castra plurima preparata. Et quid ultra? Exceplis castris quibusdam, terram totaliter occuparunt et eam procedentes, desolatam

et uacuam

reliquerunt „lam cum

exirent Hun-

gariam, Comaniam intrare ceperunt .Non sinebant, ut prius, quod
sine delectu 2) interficerentur bestie pro captiuis; sed intestina et
pedes bestiarum, et capita tantum, dabant eis, Tunc cepimus ?) cogitare, ut eciam interpretes referebant, quod nobis Hungariam exeuntibus daturi essent*) nos omnes uoragini gladiorum. Et cum iam
mihi uiuendi fiducia nulla esset, et mors dira et aspera în ianuis haberetur, cogitaui: melius ibi mori, quam procedendo assiduis morsibus cruciari. Et sic uia publica derelicta,
ire ad opus naturale simulans, ad densitatem saltus festinis gressibus, cum seruiente unico,

properaui, et subintrans cuiusdam riuuli concauum, me feci ramis
et foliis cooperiri. Absconditque se seruiens meus remocius, ne unius
înopinata inuencio, mestam operaretur alterius capcionem. Et sic
iacuimus

duobus

diebus naturalibus,

non

leuantes

capita, sicut in

sepulchris, audientes uoces illorum horribiles, qui propius per saltum,
post erroneum iter pecorum abibant, captiuos sepius qui se abscondebant acclamantes. Non ualentibus autem nobis ulterius famis iustissimum appetitum et edendi anxiam uoluntatem infra claustra
cordis taciturnitatis nodo perstringere, leuauimus capita, et more
serpentium, pedibus et manibus reptauimus super terra. Conuenimus tandem, et uoce debili ac submissa mestas querelas importune
famis alternatim cepimus reserare, ac gemitibus et fletibus explicure, quod gladio mori minoris excidii fuisset, quam per inediam
compagines membrorum ac unionem corporis et anime dissoluere,
Et cum pios sermones huiusmodi conferremus, affuit unus homo, ad

- quem 'cum se nostrorum acies extenderet oculorum, fugam iniuimus
timorosam, nec auertimus

oculos

fugiendo, ut intueremur

si nobis

preuius esse posset, uel foret nobis fugientibus subsequela. Sed non
minus

ipsum

uidimus 5) uices assumere

precursoris, credebat

enim

quod uirtus nostra preualida, insidias sibi poneret per obliquum. Et
1) Opaca, optata.
2) Delectu, delicto.
3)
Cepinus, incepimus.
4) Daturi essent, dabant.
5)

Vidimus, videmus,
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cum communis inspector traderet et teneret, quod. fugitiui conspicerent fugitiuum, armorumque delacio apud illos nulla foret, stetimus, aduocantes nos adinuicem, nutibus atque signis. Et cum unus
daret de se ipso alteri nocionem, prolixis sermonibus atque piis deliberando decreuimus, quid agere deberemus. Sed angustia geminata, uidelicet fame execrabili, et timore mortis anxie torquebamur,

ita qnod priuari uidebamur penitus lumine oculorum. Nam neguibamus succum herbarum siluestrium deglutire, uel ipsas herbas, uti
faciunt bestie masticare. Et licet nos tanta fames 1) perurgeret, et
stupende mortis aculeus immineret, prestabat tamen nobis uiuendi
fiducia fulcimentum, et euadendi spes fortitudinem ministrabat. Et
sic assumta
" nimus

fiducia, în Domino

affectuose,

confortati, ad extrema. silue, perue-

ascendimusque

arborem.

-eminentem,

et

terram

conspeximus a Tartaris desolatam, quam non destruxerant ueniendo.
O dolor! terram depopulatam ac uacuam cepimus peragrare, quam
in eundo demiserant desolatam. Basilicarum siquidem campanilia,
de loco ad locum erant nobis signa ducentia, et ipsa uiam ?) nobis

satis horridam presignabant. Nam erant uie et semite antiquate, et
ab herbis et uepribus totaliter cccupate. Porrum, cepe et allia, que
in rusticorum remanserant hortis, quando reperiri poierant, mihi
pro maximis deliciis ferebantur, ceteri malua, et cicutaruia radicibus utebantur. His uentres famelici replebantur,. et spiritus uegetabilis, în exsangui corpore refocillabatur. Lassis requies non dabatur, utpote qui absque tecto et operimentum,

quo nostra tegeremus

capita non habentes, nocturno tempore quiescebamus. Tandem uix
octauo die, a silue recessu ad Albam uenimus ciuitatem, in qua
_nihil potuit reperiri, preterquam*) ossa et capita occisorum basilicarum et palaciorum muros diruptos et subfossos, quos nimia Christiani cruoris effusio macularat. Et licet terra, innoxium sanguinem,
quem inebriata suxerat non monstraret, ostendebant se lapides adhuc cruore roseo purpuratos, per quos absque continuate gemitu
ama-'

ris suspiriis, festinus transitus non fiebat.
Et erat ibi ad decem milliaria iuxta siluam uilla, que Frata di-

citur in uulgari, et infra siluam, ad guatuor milliaria, mons mirabilis

et excelsus, in cuius sumnitate lapis et petra fundabatur terribilis.
Magna eo hominum et mulierum confugerat multitudo, qui nos
gra-

1) Fames, famis.
2) Viam horridam, uia horrida.
3) Preterquam, preter.
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tanter cum fletu receperunt, interrogabantque nos de nostris periculis, que nos omnia illis paucis uerbis declarare nequibamus. Ob“tulerunt tandem nobis nigrum panem de farina et contritis corticibus quercuum pistum 1). Sed nobis dulcor illius, supra similas 2),
quandocumque per nos comestas3) suauior uidebatur. Mansimus
igitur ibidem uno mense, nec fuimus ausi discedere, sed mittebamus semper speculatores, ex hominibus leuioribus, uidere et rescire,

si adhuc aliqua pars *) Tartarorum in Hungaria remanșisset, aut si
arte deceptoria, ut prius instructi, pro capiendis reliquiis 5) fuga lapsis reuerterentur. Et quamuis sepius, necessitate querendi uictualia 5)
cogente,

loca

petierimus

quondam

habitata,

nunquam

tamen

noster

tutus fuit descensus, donec rex Bela, maritimis de partibus, per cruci-

feros de insula Rhodi et dominos de Frangapanibus, multis agminibus
militum adiutus, certificatus prius per Hungaros de recessu Tartarorum in Hungariam uenit,
Scripsi igitur hec paternitati uestre, absque admixtione falsitatis, ut cadem

uestra

paternitas,

que

prosperitatis

mee

scit rotam,

sciat et aduersitatis ac periculi quidditatem. Valeat paternitas uestra.

x

1) Pistum, pistatum,
2) Similas, semilias.
3)

Comestas,

piscatos,

comestos,

:

4) Aliqua, que, qua,
5) Reliquiis, reliquis.
6) Victualia, uictualium.

MAGISTRUL

ROGERIUS

CÂNTECUL DE JALE
PRIVITOR LA DISTRUGEREA REGATULUI UNGARIEI
DE TĂTARI
SCRISOAREA
Magistrului Rogerius din
a Cântecul de jale, cu privire la distrugerea
Ungariei de Tătari, îîncepe adresându-se cătră venerabilul domn

Ioan, episcopul bisericii din Pesthum.
Cu îngăduinţa voastră, stăpâne, pentru ca să
clară despre intrarea şi înaintarea Tătarilor cari
garia spre batjocorirea Mântuitorului şi pentruca
prin prezenta lucrare prăpădul şi dezastrul uriui

aveţi o cunoştinţă
au pătruns în Unsă se vadă lămurit
popor creştin, lu-

crare compusă fără amestec de falsuri şi pe care să o cetiţi cu luare
aminte.

;

In ea veţi găsi de sigur multe lucruri cari au trecut pe dinaintea ochilor mei, mai multe pe cari le-am pipăit cu propriile mele
mâini, şi altele pe cari le am auzit dela oameni demni de încredere
şi în faţa cărora au fost săvârgite. Dacă însă veţi găsi, din când în

când, unele lucruri cari să vă pară prea grozave şi prea înspăimântătoare pentru simţirea omenească

să nu se mire cineva nici de mine

scriitorul, nici de fapte, ci să mulțumească aceasta regelui regilor
care, uitându-şi de îndurarea sa, m'a cruțat poporul său obijduit.
Căci celor cari au trebuit să se refugieze din palatele lor regale la
marginea ţării, nu le-a uns ochii cu tină mântuitoare; din contra
gi-a ascuţit sabia ca un fulger. Nedreptăţile lor le-a vizitat nu cu
toiagul în mână, ci cu varga, şi păcatele lor nu le-a lecuit
cu cataplazme uşoare cu cari obisnuia să-i mângăie, ci cu bice şi cu mânie,

atunci. când s'a ivit neaşteptata nenorocire.

Şi astfel Ungaria deşi
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plină de popor rămâne neajutorată. Vă rog deci şi
vă implor din tot
sufletul ca atunci când vreau să spun adevărul despre
vieaţa şi mo-

ravurile lor şi despre lupta lor, dacă sunt silit,
cu lacrămile în ochi,

să întrebuinţez despre un subiect trist si îngroz
itor accente de jale,
voi şi ori care alt cetitor să nu puneţi adevărata
conştiinţă mai prejos decât opiniile false; căci de multe ori orbire
a plină de îngâm” Fare deschide calea îndrăznelilor neîngăduite
şi primejdioase. Căci
noi am cercetat lucrurile nu pentru a critica şi
înjosi. pe cineva, cât
mai mult pentru instruirea lui: pentruca cei
ce cetesc, să înţeleagă
şi cei ce înţeleg să crează, cei ce cred să
ţină şi cei ce ţin să înveţe

că se apropie zilele pieirei şi se apropie” vreme
a de apoi. Şi să afle
toţi că eu nu vorbese nebuneşte, fiindcă oricin
e va fi ajuns în mâi-

nile 'Tătarilor, ar fi fost: mai bine de
el să nu se fi născut;

căci

va
simţi că el nu este deţinut de Tătari, ci de
însuşi Tartarul. Aceasta
o spun ca un om păţit, căci am fost un an
şi jumătate !) în mijlocul
lor, în care timp ar fi fost moartea o mângăi
ere, precum un chin a

fost vieaţa.

I
ăi Despre intenţiunea regelui Bela.

Bela, regele Ungariei, fiind recunoscut
printre principii cre-

stini ca un mare

propagator

al religiei

catolice, —

întocmai

ca şi
strămoşii săi, regii Ştefan, Emeric, Ladis
lau şi Coloman 2) cari au
fost trecuţi în lista sfinţilor, — între
alte opere de pietate ce a fă„cut, pe unele pe faţă, pentruca să dea
pildă de binefacere, pe altele
într'ascuns, pentruca să închidă gurile
rele ale celor ce cleveteau împotrivă-i, s'a gândit mereu să atragă
la sânul maicei biserici popoarele străine şi nccredincioase, pentruca
dobândind cât mai multe suflete să dobândească şi pentru sufletul
său mai uşor bucuria eternă
a celor fericiţi.
!
ÎI

aie

OI

1) Un an şi jumătate, Rogerius
a stat în captivitate din Iulie 1241
până
în primăvara anului 1242, Deci
Thomas din Spalato Breşeşte când
susţin
e,
în
Hist. Pontif. Salonit, e Spalatin.
în Mon. Ger. Hist, XXIX, p. 597,
că Rogerius
a fost între Tătari doi ani — inter ipsos
biennium,
2) Coloman. Nu se ştie din altă
parte dacă şi regele Coloman a fost
canonizat şi deci trecut între Sfinţi.
!
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II

Cum a introdus regele Bela în Ungaria pe regele Comanilor.
Deci, în anul 1242, dela întruparea Domnului, a întâmplat ca
regele Comanilor, Kuthen 1), să trimeată. la regele Bela o solie solemnă, vestindu-i că el sa luptat de mulţi ani cu Tătarii, că, în
două rânduri, a câştigat victoria în contra lor, dar că, a treia oară,
nefiind destul de pregătit, au intrat pe neaşteptate în ţara sa, aga că
neavând răgaz să-şi strângă oastea, a trebuit să fugă dinaintea nele- -

giuiţilor de Tătari şi astfel, după ce i-au prăpădit oamenii, o mare
parte din ţară i-a fost distrusă de duşmani. De aceea, dacă ar voi
să-l primească în ţara sa şi să-l lase liber, el ar fi gata să i se supună
împreună

cu toţi ai săi şi să intre în Ungaria cu tot poporul

său, cu

fraţii şi amicii săi, cu toate averile şi bunurile sale şi el însuşi va

adopta credinţa catolică. Auzind aceasta regele, s'a umplut de o mare
bucurie; pe de o parte fiindcă un atare principe, aproape egal cu
sine, până atuncia, vrea să se supună puterii sale, iiar, pe de altă
parte, pentru că putea să aducă la îndeplinire intențiunea sa de mai
înainte de a câştiga atâtea suflete pentru Isus Christos. Şi concediind
pe soli, după ce i-a cinstit nu cu'puţine daruri, a trimis la numitul
rege Kuthen şi solii săi şi, împreună cu ei, nişte Fraţi Predicatori,
spunându-le că este gata să-l primească pe el şi pe ai săi şi să le
încuviințeze cererile după dorinţa sufletului lor. Ce să mai spun?
După un schimb, de mai multe ori, de vestitori dintr'o parte şi din
alta, sus numitul Kuthen a pornit la drum cu ai săi ca să vie în Un
garia. Regele însă deşi era de o putere foarte mare, le-a iesit totuşi
în cale până la marginea ţării aducându-i multe daruri şi dându-i
mari onoruri, lui şi oamenilor lui, ceea ce nici odată nu a făcut
şi nu &a văzut de locuitorii acestei ţări, de când se ţine minte. In
sfârşit, fiindcă, din cauza mulțimii lor, nu puteau să rămână comod

întrun singur loc, fiindcă erau un popor incult, îndărătnic şi incapabil de a se supune, spre a nu supăra pe Unguri sau spre a nu fi supăraţi de aceaştia, i. s'a dat dintre principii săi pe unul care să-i
conducă până în mijlocul țării, să le poarte cheltuielile pentru toţi
„cari,în afară de familiile lor, se zicea că sunt vr'o patruzeci de mii.

1) Kuthen.
p. 549.

Faotul

sa

petrecut

în

anul

1239.

Cf.

Heinemaiin,

loc.

cit.
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III
Vrajba dintre rege şi Unguri şi, mai întâiu,
primul motiv al vrajbei.

Când însă regele Comanilor a început să străba
tă prin ţara ungurească împreună cu nobilii săi şi cu țărani
i săi, pentru că aveau
turme nenumărate de vite, au adus supărări
mari Ungurilor, în
curţile lor, în grădinile lor, în viile lor şi
în altele. Şi ceeace era

mai

urât pentru ei, fiindcă

erau oameni

sălbatici, nedinsteau

fără

nici o omenie pe fetele celor săraci şi chiar patul
celor puternici îl
pângăreau, când le era la îndemână: deşi femei
le lor, ca femeilede
jos, erau desconsiderate de Unguri. Şi, dacă în
vr'o afacere, sau personal, un Ungur nedreptăţea pe un Coman, numai
decât, se aduceao
astfel de sentinţă, ca un altul să nu mai îndră
znească să facă la fel,
Dacă însă un Ungur era nedreptăţit de un Coman
, atunci aceluia
nu i se făcea dreptate şi dacă uneori totuşi voia
să stăruească, pentru
„vorbe se alegea cu bătaie, Şi astfel între popor
şi rege s'a născut
vrajbă.

|

IV

-

Al doilea motiv de vrajbă între regele Bela şi Unguri
.
|

ț
Imi iau libertatea să fac o mică digresiune, pentru
ca cetitorii
să înţeleagă şi auzind să nu rămână în necunoştin
ță temeinică asupra cauzei principale a distrugerii Ungariei şi apoi
mă voiu întoarce
repede spre a urma povestirea subiectului ce mi-am
propus. Dându-şi tributul morţii, regele, de bună amintire, Andrei
, tatăl regelui
Bela, acesta împreună cu fruntaşii şi cu nobilii
ţării a venit repede
la cetatea Alba Regală 1) şi aci, după ce a primit
coroana regală din
mâinile archiepiscopului din Strigoniu 2) cum
era obiceiul, a aruncat în exil pe câţiva dintre baronii cari fuseseră
de partea tatălui
său şi împotritva sa. Pe câţiva, pe cari a putut pune
niâna, i-a arun-

cat în închisoare, iar pe unul

i

dintre fruntaşi, pe palatinul

Diony-

|

1) Alba Regală. Fehervar, Stuhlweissenburg. „___2) Archiepiscop în Strigoniu, Regele era obligat
să primească coroana dela
Papă sau dela reprezentantul acestuia.
|
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sius, l-a orbit scoţându-i ochii. Tot aci a făcut câteva decrete şi a
dat ordin să fie promulgate spre a curăța ţara de oamenii cei răi
cari erau întrun mare număr. Apoi înfrânând obrăznicia fără margini a baronilor a poruncit ca, exceptând pe principi, achiepiscopi şi
episcopi, dacă cineva dintre baroni ar îndrăzni să şează pe scaun în
prezenţa sa, să fie lovit de pedeapsa meritată: făcând să fie arse
scaunele acelora pe cari i-ar fi putut afla. Rudele celor exilați şi
prietenii celor arestaţi având temere şi pentru sine în viitor, i-au
făcut foarte mult rău. De aci s'a pornit în urmă scandalul dintre ei:

V

Al treilea motiv de vrajbă a pornit de aci.
Pe lângă aceea, nobilii mai spuneau cu amărăciune sufletească
că atunci cândei şi părinţii lor erau trimişi de regi în expediţii
împotriva

Ruthenilor, Comanilor, Polonilor şi a altora si când unii

piereau de sabie, alţii mureau de foame, ori
închisori sau erau supuşi la diferite chinuri,
deau celor ce ce întorceau sănătoşi sau rudelor
recompense potrivite, acordându-le în posesie

chiar erau aruncaţi în
regii de pe atuncia decelor făcuţi prizonieri,
pe vecie vile, proprie-

tăți şi moşii. Acesta însă (Bela) nu numai că nu le-a adaus nimic dar

le-a şi luat înapoi concesiunile date pe bună dreptate şi proprietăţile

în întregimea lor. Aceasta era durerea lor cea mare, aceasta era sa-

bia ce a străpuns inimile Ungurilor. Căci cei ce erau bogaţi si puternici şi aveau pe lângă ei cete nenumărate,

: puteau

susținea

acum
e
de abia se mai

pe ei singuri,

VI
Al patrulea motiv de vrajbă între regele Bela şi 'Unguri.

De asemenea ei se plângeau mereu că regele, împotriva obiceiului ţării, a dat ordine samavolnice pentru asuprirea lor, fiindcă ori-

cât de ilustrii ar fi fost nobilii, la curtea regelui nu puteau să ispră-.
vească nici o afacere sau să-i vorbească în faţă, decât dacă înaintau

cancelariilor petiţii şi dela ele aşteptau finalizarea afacerii. Din această

cauză, cei mai

mulţi,

pentru

mai nimica, erau

ţinuţi la curte

atât

de mult că erau obligaţi să suporte cheltuiala cailor şi alte angarale

şi de multe ori plecau cu afacerile neisprăvite. Căci
cancelariştii,
după cum spuneau ei, prin faptul că nu se putea vorbi
regelui, decât

după ce ei erau câştigaţi, înlesneau sau asupreau
pe unii după bunul

lor plac. De aceea, nobilii declarau pe faţă şi în gura
mare că aceia

sunt regii lor şi că nu au un alt rege.

VII

Al cincilea motiv de vrajbă îşi are originea de
aci.
Și mai spuneau ei că regele, fără consultarea lor
sau în contra
sfatului lor şi pentru asuprirea şi nimicirea
lor proprie, adusese pe
Comani. Ceea ce se putea vedea si din faptul
că atunci când chemaţi
sau nechemaţi se prezentau la curte, nu aveau
posibilitatea să dea
faţă cu regele decât prin intermediari şi numai
printrun interpret
aveau putinţa să-i vorbească. Iar dacă cel mai
neînsemnat Coman îi
se prezenta, numaidecât, îndată ce se anunța
, intra. Şi pe Comani îi
preferea Ungurilor atât în adunări, cât şi în
consfătuiri şi în toate,
Din această pricină atâta indignare era împot
riva lor că de abia,
şi-o mai puteau stăpâni. Şi, cu toate că nu
şi-o manifestau deschis,
totuşi faţă de rege nu aveau nici inimă bună,
nici suflet bun şi pentru el nu se gândeau la păstrarea păcii.
a
VIII
„Răspunsul la primul motiv de vrajbă.

Prietenii şi favoriţii regelui însă se sileau
să-l scuze în toate,
dând răspunsul lor la fiecare din punctele de
mai sus:
După introducerea în ţară a Comanilor,
fiindcă a ajuns, prin
oameni vrednici de încredere, la cunoştinţa
regelui că Ungurii ar suferi din partea Comanilor, au fost convocați,
la mânăstirea Kew de
lângă Tisa, principii, baronii, comiţii şi toţi
Comanii şi în urma uuei
deliberări atente sa consfințit printr'o hotărî
re comună ca nobilii
Comanilor să fie trimişi cu familiile lor, separa
ți, prin diferite provincii ale Ungariei şi fiecare să rămână în
provincia atribuită lui,
şi, astfel, fiindcă nu erau prea mulţi, nu putea
u să aducă supărare
Ungurilor. Şi dacă un Coman ar ofensa pe
un Ungur, ori un Ungur
pe un Coman, comiţii anume însărcinaţi cu
aceasta, subt pedeapsa
graţiei regeşti, să pronunţe judecata sa echitabilă,
Comanilor nu le-a

—
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- plăcut aceasta, fiindcă trebuiau să: trăiască
separați unul de altul.
Astfel ei au început, după aceasta, să cutreere
pământul pustiua]
Ungariei, fără să mai supere pe cineva,
împreună cu corturile căptu-

țite cu lână, cu vitele şi turmele lor. Şi fiindcă
mulţi dintre Comani
erau săraci, Ungurii îşi luau din ei servitori
mai pe de geaba şi asttel
situațiunea Comanilor era pentru ci mai
mult spre folos decât spre
pagubă. Ar fi trebuit deci să înceteze, în
această privinţă, reaua vo-:

ință a poporului.

x
Răspuns la al doilea motiv de prajbă.

Dacă regele, după

moartea

tatălui său, primind , conducerea

țării, a făcut ca unii dintre mai mări
mi să fie supuşi unor anchete şi

unor torturi, nimenea n'ar trebui, fiind
cu mintea sănătoasă, să se
mire. Căci aceştia au împins adeseori
la vrajbă şi scandal între rege
şi tatăl
său, astfel că.de mai multe ori, strân
gându-şi armata era

să
se lupte între ei, dacă n'ar fi intervenit
o pacificare din partea celor
ce ţineau calea mijlocie. Şi, de câte
ori regele se ducea la curtea

tatălui său, aceia nu aveau faţăde
el nici un fel de respect; ba încă,

cât puteau, căutau să-l umilească prin
vorbe şi prin fapte. Aceasta
nu se poate tăgădui. Și au conspirat
ca nişte netrebnici împotriva
vieţii tatălui şi a fiilor săi, pentru ca,
murind ei de sabie, mai uşor
să poată oricine pune mâna din. Ungar
ia, pe care şi-o împărțiseră,.
pe porţiunea ce i s'ar fi cuvenit, fără
de nici o stânjenire din partea
cuiva. Şi fiindcă nu puteau să-şi aducă
la îndeplinire planurile lor,

Bau gândit la o ticăloşie şi mai
mare. Au trimis ducelui din Austr
ia
scris

ori cu anumite învoieli şi condiţii şi
au făgăduit să dea domnului

Frederic,

împăratul

Romanilor,

coroâna

Ungariei.

Curierul

însă a
fost prins în drum şi adus înaintea
regelui cu scrisorile. Acesta păs-.
trându-le vieaţa, a avut faţă de ei mila
care e mai presus decât orice
judecată. Dacă însă a hotărît să cureț
e ţara de oamenii cei Tăi, ce
nedreptate cuprinde această dispoziţie
? Dacă a poruncit să se dea”
dea foc scaunelor baronilor, ce nedr
eptate a fost asta? Ce? domnii
trebue să fie egali cu supuşii? Deci,
în această privință Ungurii nu
- au dreptate,
”
i
J2voarele Istoriei Românilor Vol, v—
VI

Si

e

5
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X
.

Răspuns la al treilea motiv de vrajbă.

In privinţa celui de al treilea motiv de vrajbă acuzau pe rege
în chipul următor. Este cunoscut de toţi că Ungaria are 72 de comitate, Pe acestea regii Ungariei le încredinţau oamenilor de merit,
fără însă să fie supăraţi proprietarii. Din aceste comitate ei îşi procurau toate desfătările, averile, onorurile, puterile, măririle şi siguranţa. Dar, din cauza dărniciei unora dintre regi, „antecesorii săi,

drepturile comitatelor aşa de mult s'au redus că, nepunându-se în
discuţie meritele şi demeritele personale, le-au dăruit de veci aceloraşi, proprietăţi, sate şi ferme cari aparţineau comitatelor. De aceea,
"comiţii nu mai aveau oameni şi când plecau la luptă, din cauza decăderii comitatelor, erau socotiți ca simpli soldaţi. Cei cari însă erau
mai influenţi, ca cel al thavernicilor 1), care se mai numeşte şi came-

rariu, al dapiferilor, al pincernilor şi de asemenea magistrul vizitiilor şi ceilalţi cari aveau demnități la curte, până într'atâta s'au
îngrăşat din acestea că nici nu mai respectau pe regi. Regele însă,
dorind să întărească coroana, care ajunsese fără influență, deşi faptul.

nu plăcea celor mai mulți, a căutat să redea cele. înstrăinate, printr'o greşeală, în dreptul şi proprietatea comitatelor, luându-le atât
dela adversari cât şi dela ai săi. Nefăcând nimănuia nici o nedreptate, el se folosea în toate de un drept al său, iar din bunurile regale,

el făcea dărnicii potrivite celor ce-l serveau cu credință. De aceea,
fiindcă el a uzat de un drept al său, reaua voință a Ungurilor ar fi
trebuit să înceteze.
XI
Răspuns la al patrulea motiv de vrajbă.
Fiindcă întreaga ţară ungurească era turburată din pricina a
tot felul de nepotriviri şi a diverse rituri, şi fiindcă regele se străduia din toate puterile sale la refacerea ei, şi, deoarece, fiind copleşit

de chestiuni dificile, era în imposibilitate să acorde

tuturora au-

1) Tauernicul cra supremul judecător în procesele cetăților libere. Du-'
cange, sub voce: Hungaris, iudicia dicuntur de liberarum ciuitatum controuersiis quae remitti solent ad personalem Pracfectum, qui magister Tavernicorum regalium dicitur, in
i Charta an, 1308.
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dienţe pline de bunăvoință, a
ajuns după o chibzuinţă prevăzăt
oare
să statueze ca afacerile supuşilo
r să fie rezolvate, după pilda
curţii
romane 1), şi
la curtea sa, prin petiţiuni,
dând

însărcinare cancelariilor sale să rezolve ele cât mai
repede posibil chestiunile uşoa
re şi
simple, recomandând pentru
audiența sa numai cele mai subt
ile
şi
mai grele. Aceasta o făcea pent
ru ca afacerile să ajungă repe
de
la
finalizarea

lor, Răuvoitorii însă, interpre
tând în rău această economisire de timp care fusese
găsită ca o uşurare pentru
cei apăsaţi,.
se nevoiau să caute nod în
papură şi păr în ou.

XII
Răspuns la al cincilea motiv de
vrajbă.
Şi mai susțineau ei că este cu
totul greşit că regele ar fi introdus pe Comani pentru asuprire
a şi pentru ura sa împotriva
Ungurilor; ci numai deaceea pentru
'ca în Ungaria să crească, în timp
ul
său, credința în divinitate şi pent
ruca, dacă sar întâmpla cumva
ca
odată să poarte război împotriv
a inimicilor coroanei să poat
ă să se
lupte, împreună cu ei, cu mai
multă vitejie şi cu mai multe:
forţe.
Dacă însă cins
teşte pe Comani mai mult
decât

pe Unguri aceasta nu
poate şi nu trebuie să-i supere.
Căci se cade ca demnitatea rega
lă să
cinstească pe străinii introduşi
în ţară, mai ales, fiindcă le prom
isese
aceasta prin jurământ şi au înce
put să-l imite încreştinându-se
; şi,
apoi, câtă vreme Ungurii îi vrăş
măşeau, în Ungaria numai pe
rege îl

au ei de protector. Căci Kuth
en, regele Comanilor, fuse
se botezat de
rege şi foarte mulț

i alţii de fruntaşii şi nobilii
țării, astfel că acum
contractau căsătorii cu Ungurii.
Iar dacă regele nu le-ar fi fost
favorabil, ei n'ar fi stat în Ungaria.
Ascultând cele spuse dintr:o
parte
şi din cealaltă, scriitorul aces
tor rânduri nu-şi impune conc
luziunea
sa în această chestiune, dacă
cetitorul poate să pună capăt
procesului

acesta, după dreptatea cauzei,

<:

XIII
Digresiune în continuarea „Povestirii,
Sfârşind cu această introducere,
scriitorul îşi îndreaptă coudeiul său să trateze şi să urmăre
ască subiectul propus. Și dacă
na
cineva
,

1) Curţii romane. Simon de
Reza ne spune despre Bela
III, numit Bela
Grecul: Hic quidem fures
et latrones persecutus est,
petitionibus loqui traxit.
originem, ut Romana habet
curia ct imperii. Font. hisz,
Daco-Romanorum. IV,
p. 105.
!
-
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va voi să-l muşte cu dintele otrăvit, spunând că această
introducere

nu are nimic de a face cu chestiunea însăşi şi că
putea prea bine să

fie şi fără de ea, mare dreptate. Fiindcă această vrajbă
a fost mai
ales materia inflamabilă pentru care Ungaria a fost
distrusă aşa d

curând,

,
XIV

Opiniunea

generală a Ungurilor.

Deci, către sfârşitul anului, în vreme ce Unguri
i se găseau rău

dispuşi faţă de rege, s'a răspândit svonul, pe la Crăciu
n, că Tătarii
au început să pustiească hotarele Ungariei, înveci
nate cu Rusia. Şi
fiindcă regele avea în această privinţă informaţiuni
precise dela îscoadele sale, a trinis pentru paza porţii Rusciei,
care se mai nu" meşte şi Montana 1), şi prin care se deschidea intrar
ea spre Ungaria,
pe comitele său mai mare, pe palatinul 2), cu o armată
şi a dat ordin ca în toată Ungaria să se proclame: ca atât nobilii
cât şi cei ce
se numesc servitorii regelui, cât şi castrensii şi cei
ce depindeau
„ de castrele mai sus numite, să se pregătească de război
u, pentru ca să
fie gata când le va da de veste regele. Fiindcă însă
aceasta
s'a anunţat
în întreaga Ungarie, Ungurii faţă de marea lor
bucurie, nu dedeau
crezământ, susţinând că despre Tătari de mai multe
ori a sunat un
atare svon şi totdeauna au văzut că nu e nimic.
De aceea îşi ziceau:

multe se vor mai naşte din câte au pierit. Alţii spunea
u că svonurile
de acest fel le-au născocit prelaţii bisericii, pentru
ca să nu meargă
la Roma, pe vremea aceea să ţină conciliu la care
fuseseră convocați
de Pontificele roman 2). Şi o atare părere exista de
fapt. Căci a fost
invederat pentru toată lumea că arhiepiscopul din
Calocia Ugolinus trimisese la Veneţia pentru sine şi pentru câţiva
sufragani de
ai Băi să angajeze galere, şi au fost rechemaţi din drum
de rege, în
contra voinţei lor.
Alţii însă, foarte mulţi la număr, declarau, pent
rucâ să aibă
materie de bârfit împotriva regelui, că s'a închei
at o alianţă între
“Comani şi Rutheni ca să lupte deodată în contra
Ungurilor dela cari
avuseseră de suferit multe neajunsuri şi de cari
de mai multe ori
1) Montana. Este poarta sau strâmtoarea Verecz
ke din comit, Bereg.
2) Palatinul. Palatin cra pe această vreme Dionisi
u de Medervary, cf. Sacerdoţeanu, op. cit., p. 44.
”
3) Pontificele roman. Era Gregoriu al IX-a.
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fuseseră sdrobiţi. Şi de aceea, mai
sus numitul Kuthen,

mai mult de
un an, i-a prevenitsă înveţe referinţel
e ţării şi să-şi însuşească limba,
pentru ca atunci când vor afla
despre intrarea acelora, să înceapă
lupta împotriva regelui şi astfel
mai uşor să poată cuprinde poarta
şi să se grăbească în ajutorul lui
Kuthen şi aşa, mai iute să devasteze o parte din Ungaria — bucurând
u-se şi clevetind pe rege, fiindcă
introdusese în ţară pe Comani, după
cum s'a arătaț mai sus. Şi de
această părere erau cei mai mulți
.

XV
Planul regelui împotriva Tătarilo
r.
|

i
Când deci, mai târziu, spre
Paresimi, vremea trecea mere
u,
în
timp ce svonuri de acest fel
deveneau din ce în ce mai
dese, regele
Sa grăbit să se ducă în oraşu
l ce se numeşte Buda, situat
deasupra
malurilor

Dunării şi unde de obiceiu petr
ecea Paresimile fiind:
că se zicea că acest loc este
mai central pentru toată Iume
a. Şi
după ce a convocat aci pe archiepi
scopi, pe episcopi şi alte mai
mă:
rimi ale regatului, a început să
se gândească de aproape cum ar
putea să ia măsuri într'o împrejurare
atât de serioasă şi să-i îndemne
stăruitor ca fiecare să strângă
soldaţi bine plătiţi şi bine pregă
tiţi.
Kuthen

însă care împreună cu soția
sa, cu fiii şi cu fiicele sale şi
cu
câțiva fruntaşi de ai săi, fuses
e convocați, fiind oarecum:
bănu
iţi
şi
socotiți de complici

în nelegiuire, în timpul deliberă
rii dela curte,
au fost ţinuţi subt pază, ca nu
cumva să poată scăpa din mâinile
lor,

XVI
Cea făcut regele când a aflat
dela Palatin despre intrarea Tătarilor.
Iar, cam pe la mijlocul Paresimi
lor, soseşte la rege, în goana
mare, unul dintre soldaţii pala
tinului, raportându-i din part
ea acestuia că Tătarii au ajuns acum
la poarta Rusciei şi au început
să distrugă prisăcile 1) şi că nu cred
e că palatinul le va putea rezi
sta, dacă

PN
N

1) A începur să distrugă prisă
cile. Indago, uug. gyepii, întăr
itură de lemn
şi pământ. Ele se găseau la
toate trecătorile. Cf. Thomas
din Spalato, op. cit.
p..37 şi Sicules et Roumains,
p. 22,
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regele nu-i va trimite ajutor grabnic. Regele care nu crezuse
până
atunci, nu avea pe lângă sine soldaţi înarmaţi. Şi în vreme ce
se

găseau într'o atare îngrijorare, a patra zi, în urmă, a sosit
însuşi Pa-

latinul, care alergase în goana mare ziua şi noaptea, spunând
u-i
că în ziua a douăsprezecea dela începutul lui Martie avusese
o cioc.
nire în poartă cu Tătarii, şi după ce mai toți oamenii săi
au fost
ucişide săgeți şi săbii, de abia a scăpat numai cu câţiva
inşi şi că
a venit să-l vestească de cele ce s'au petrecut. Regele însă,
deşi rămase încremenit de urâtele ştiri, totuşi a dat drumul arhiepi
scopilor,
episcopilor şi altor comiţi şi baroni ai săi, poruncindu-le sever
şi as-

pru ca fiecare, cu armata ce ar putea să strângă, să
se întoarcă nu-

mai decât la el, în grabă şi fără zăbavă, după cum cereau
împrejurările şi trebuinţa urgentă. Şi, în acelaşi timp, a dat
instrucțiuni
magistrului Stephanus, episcop din Vaţ, prepositului din
Arad şi
celui al Mântuitorului din Chanad 1) să se ducă în grabă la
regină 2)
gi să plece numai decât spre hotarele Austriei, având să aştepte
acolo
sfârşitul evenimentelor. De asemenea, a rugat printr'o
scrisoare pe
ducele din Austria 3) să-i vină întrajutor cât mai repede.
Şi a poruncit tuturor Comanilor să nu întârzie de a veni grabnic
la el. Iar
regele cu armata ce o strânsese pe repezeală din cetăţile
Strigoniu si

Alba +), cari erau la depărtare numai de o zi, a
trecut, Dunărea şi
Sa oprit în marea şi bogata cetate teutonică 5) ce
se nunieşte Pesta,

de cealaltă parte a Dunării, în faţa Budei, spre a aştepta
aci cu armata sa pe principi, comiţi şi baroni.
XVII
Altă digresiune.

„Luaţi aminte, stăpâne :) şi sfintiţe părinte, şi fiindcă
multe îmi
vin deodată în minte şi nu pot să le spun toate în acelaşi
timp, tre-

„buie ca, în istorisirea mea, una să o expun şi alta
să o las la o parte.
1)
greceşti

2)
3)
4)
5)
al XIX-a.
6)

Chanad.

Episcopia

din Morisena.

din

Csanad,

întemeiată

în

locul

vechei

biserisi

ReginaEra
. regina Maria. i
Ducele Austriei era Frideric II.
Alba. Este Alba Regală, Szekes Fehârvăr.
Cetate teutonică, Caracterul german al Pestei a durat până în secolul
|
Tată şi stăpăne. Rogerius se adresează episcopului Joan Pesthenie
nsis.

.

XVIII

Urmează iarăşi o digresiune.
)
Observaţi deci numele gefilor Tătarilor şi. cum
au pătruns ei în
Ungaria şi care a fost viclenia lor. Acest punct nu trebue
lăsat nelămurit, pentruca fiecine să aibă cunoştinţe precise,

1

N

XIX

Numele regilor Tătarilor cari au intrat în Ungaria.
Regele regilor şi domnul Tătarilor cari au intrat în Ungaria
pe
nume se chema Bathus. Subt el şef mai puternic în armată
era Bochetor. Cadan era considerat ca mai cinstit, Regi mai mari între
'Ță-

tari erau socotiți Coacton, Feycan, Peta, Hermeus,
Cheb şi Ocadar;
cu toatecă erau şi alţi regi foarte mulți, principi şi
şefi cari au in-

“vadat Ungaria cu cele cinci sute de mii de soldaţi înarmaţ
i:

D.0.
Cum au distrus Tătarii Ruscia şi Comania.

După ce aceştia au distrus deodată şi în întregime şi Ruscia
şi
Comania, s'au retras cale de patru-cinci zile, lăsând neatinse
hotarele

învecinate cu Ungaria, pentru ca atunci când se vor întoarce din
nou
să găsească de ale hranei atât pentru ei cât şi pentru cai şi pentru
ca svonurile despre ei să nu ajungă până la Unguri. lar după ce au

consumat alimentele din regatele

de mai sus, au hotărît să ocupe

Ungaria. Bathus, cel mai mare domn al lor, părăsindu-şi întreaga
sa
familie, s'a grăbit cu oastea sa, nu prea mare, să apuce drumul drept
spre numita poartă a Rusciei ce era mai aproape de locul în care
regele îşi strânsese armata şi după ce a sdrobit armata comitelui palatin a cuprins poarta şi a pătruns îulăuntru, — Regele Peta îndreptându-şi paşii prin Polonia, după ce a ucis pe unii duci ai Polo-

1) Regele

regilor, Chanul

sau

Chaganul.

—
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niei :) după ce a dărâmat prea vestita: cetate
Vratislavia, făcând.
un măcel cumplit, a străbătut cu aceeaşi cruzi
me în ţara ducelui

Moraviei,

fără ca ceilalți duci să poată să-i dea vr'un
ajutor, şi s'a

îndreptat în arabă spre poarta Ungariei. —
Reyele Cadan, după ce
a făcut un drum sau o cale de trei zile prin
pădurile dintre Nuscia

şi Comania,

a ajuns la bogata Rudana 2), o cetate a Teuto
nilor, si-

tuată între nişte munţi înalți, la mina de argint
a regelui, unde
se găsea o mulţime nenumărată de popor. Dar,
fiindcă aceştia sunt
oameni războinici şi nu duceau lipsă de arme, când
au auzit despre

sosirea 'Tătarilor, le-au ieşit în cale prin pădur
i şi munţi, afară din

oraş. Cadan însă observând mulţimea celor înarm
aţi, a întors spatele,
prefăcându-se că fuge dinaintea lor. Atunci popor
ul întorcându-se

victorios, a depus armele şi a început să se
îmbete de vin, după cum
pretindea furia teutonică, Dar Tătarii, întor
cându-se repede, fiindcă

nu existau nici şanţuri nici ziduri şi nici alte
întărituri, întrară în
oraş deodată prin mai multe părţi. Şi cu toate
că sa făcut pe ici pe
colo un mare măcel, poporul văzând că nu poate
să se împotrivească
se lăsară cu totul în voia Tătarilor. Dar Cadan
, după ce primi oraşul subt protecţia ea, s'a unit cu Aristaldus, comite
le oraşului si împreună cu şase sute de soldaţi teutonici înarma
ţi, şi a început să vină
cu ei dincoace de păduri. — Bochetor însă,
împreună cu alţi regi,
se zice că trecând peste fluviul Sereth 3), a
ajuns în țara episcopului
Comanilor+) şi după ce a supus oastea ce
se strânsese la luptă, au
început să ocupe ţara în întregime. — Mă:
voiu întoarce deci la regele Ungariei ce se găsea în Pesta, pentr
u ca să descriu mai deaproape situaţiunea lui.
XXI

.

Cum au procedat Tătarii, după ce au cupri
ns Poarta.
i

„După ce însă domnul lor cel mare Bath
us a cuprins poarta, a
început să dea foc satelor şi cu sabia în
mână să nu cruţe pe nimeni,
nici sex, nici vârstă, grăbindu-se să ajun
gă la rege. Şi, după ce sa
DD
R

lângă

1) Ducii Poloniei. Hentic, ducele Silesi
ei Iiferioare,
Liegnitz. Cf. Heinemann, op. ci.,
p.
“

2)

Bogata

Rudanu

este cetate

care 'a fost omorit
a

a Rodna, de lângă Bistriţa. Ea era
colonizată
de Teutoni, numiţi mai târziu, cu un
nume comun, Saşi.
3) Flutiul Serech este Siretul din Moldo
va.
4) Episcopul Comunilor. Episcopia Coman
ilor era în Moldova,
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apropiat de Pesta, cale de o jumătate de zi, în ziua de Vineri,
înainte

de Duminica patimilor Domnului, a trimis numai decât,
pe câţiva
inşi spre oraş, dând foc şi omorînd, după cum îi îndemn
a răutatea

lor înnăscută.In ziua următoare a trimis pe alții, sau poate
pe aceiaşi cari să facă la fel, ori mai rău. Regele însă nu lăsa
pe nimenea
din ai săi să iasă să se ciocnească cu ei. Tătarii, când păreau
că

înaintează, se întorceau înapoi, şi când păreau că se
întorc, înaintau
iarăşi, trecându-şi în întregime ziua în acest joc.
Şi fiindcă făceau

acelaşi lucru şi dumineca, Ugolinus, arhiepiscopul din
Calocea !),
ne mai suportând aceasta, ca atâţi oameni de treabă să fie
atacați de
nişte tâlhari, şi ce e mai grozav, fiindcă regele părea
în faţa lor ca

un fricos; de aceea, împotriva ordinului regelui,
ieşind afară cu o
mică armată a voit să se ciocnească cu Tătarii.
Aceştia însă, întor-

când spatele, încep să se retragă. Archiepiscopul observâ
nd aceasta,
începe să-i urmărească în goana cailor.

Tătarii, dând, în cele din urmă, de un teren mlăştinos,
trecură
repede peste o baltă. Arhiepiscopul nebăgând de seamă aceasta,
fiind

|

că era foarte aproape de ei, a intrat şi el şi fiind, împreu
nă cu ai săi,
încărcat cu mari greutăţi, nau mai putut nici să
treacă, nici să se

întoarcă înapoi. Aceia însă revenind repede la ei,
au încunjurat
balta şi aruncând asupra lor o ploaie de săgeți i-au omorât
acolo pe
toţi. Archiepiscopul însă scăpând cu trei-patru inşi,
s'a întors prăpădit în oraş, având nu mică supărare atât pentru.
pierderea oamenilor eăi, cât mai mult pentru faptul că regele ma trimis
pe nimenea
să-i vie în ajutor,

XXU

a

Cin a fost distrusă cetatea Va,

In Dumineca patimilor, o parte din armata lui Bathus
, regelt,
regilor, a venit aproape.de cetatea Wacia, situată deasup
ra! malurilor .

Dunării, la o jumătate de zi depărtare de orasul
Pesta, unde se găsea

regele împreună cu oastea sa. Şi, după ce a cucerit cetatea
cu forţa,

pe cei cari se refugiaseră în catedrală şi în palatel
e cari erau întărite
ca nişte fortărețe, atât din cetate cât şi din satele
învecinate, o mul1) Ugolinus, archiepiscopul din Calocea. In Ungaria
, stat clerical, nu este
mirare că din cele mai vechi timpuri până în vremea
lui Mihaiu Viteazul întâlnim, de multe ori, în fruntea armatelor înalți
demnitari bisericeşti.

—
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ţime nenumărată de popor, pe toţi aceştia i-a prins şi după ce
le-a
“luat tezaurul din catedrală, pe canonici şi pe alte persoan
e, pe
doamne şi pe fete, pe cari mau voit să le omoare ci sabia, le-au ars
pe toate în foc. Şi, astfel, locuitorii din Vaţ, în Dumineca patimilo
r,

au pătimit şi ei, în cât ar merita să aibă o parte împreună cu domnul
lisus Christos.
XXIII
Cum a atacat pe Tătari ducele din Austria.

Nu trebuie să nesocotim în câtva nici faptul că ducele Austrie
i
fiind rugat de rege a sosit, dar cu puţini soldaţi, ca gi când
ni'ar fi
cunoscut situaţia şi neînarmat. Şi, după ce au sosit, după
obiceiul
lor, câţiva dintre Tătari lângă Pesta, el prinse armele şi
caii şi le-a

iesit întru întâmpinare. Când însă ar fi trebuit să
se atace, aceia
deodată, dând dosul, după cum erau deprinşi, se retraser
ă. Dar du-

cele dând pinteni calului pe care încălecase, atinse pe unul
lovindu-l
astfel cu lancea, că vârful lăncii frângându-se îl culcă la
pământ de
pe cal. Jar unui al doilea cneaz 1), adecă unui şef care înarmat
voi
să vină în ajutorul celui căzut, lângă şea punând mâna
repede pe o
sabie, dintr'o singură lovitură îi tăiă braţul. Acesta căzând
îndată de
pe sea, îşi dete sufletul. Şi în vreme ce ceilalți o luarăJa
fugă, cel
căzut a fost prins, şi legat a fost dus împreună cu caii
la armată.
Ungurii, găsind pentru această materie de vorbă, începur
ă să cleve-

tească pe rege şi să ridice în slavă pe duce.
XXIV

Cum a fost ucis Kuthen, regele Comanilor.

Fiindcă se răspândise svonul în public că regele Kuthen
care,
după cum am spus, era ţinut împreună cu ai săi de rege
subt pază,
nu ar fi neamestecat într'o atât de mare ticăloşie şi că cei
cari veniseră erau Comani,
iar nu Tătari, întreg poporul începu să strige împotriva lui: «moarte, moarte 2), cl este cauza distrugerii
Ungariei».
1) Cneaz. Din acest pasagiu rezultă că pentru Rogeriu
s cneazul era şi un
șef de armată, adecă, pe lângă alte atribuţiuni, cneazul
avea şi atribuţiuni militare.
.
2) Moarte, mourte. Călugărul Rogerius întrebuinţează
expresiunile cunoscute din Evanghelie: să moară, să moară.

—
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Şi pentru el criticând pe rege adesea îi spuneau: «Lupte-se regele
nostru care a introdus în ţară pe Comani în necazul nostru». Alţii
strigau: «Lupte regele cu aceia, cărora le-a dat moşiile noastre».
Regele auzind mereu aceste critici, a trimis un om la Kuthen ca să
vie cât mai neîntârziat la el. Dar Kuthen care auzea adeseori voci-

ferările poporului, temându-se de vr'o pedeapsă, deşi nu era vinovat
de nici o vină, a trimis vorbă regelui că el nu vine nicidecum, decât

dacă îi tritmite un astfel de om, care să-i garanteze că-l va duce la
el şi să-l ecape din mâinile poporului.
Comunicându-i-se regelui
această vorbă, sa- produs în popor un strigăt general: «Moarte,
moarte». Şi astfel deodată Ungurii şi Teutonicii intrând înarmaţi în
palatul în care el ee găsea, voiră să se apropie de el cu forţa. Kuthen însă, împreună cu ai săi, prinzând armele şi săgețile nu-i lăsară
să se apropie de ei. Dar sosind mulţimea de popor îi prinseră şi întrun moment tăindu-le tuturora, capetele, le aruncară din palat pe
ferestre la popor. Unii cred că această faptă urâtă se datoreşte ducelui de Austria. De alţii însă se crede că s'a făcut din ordinul regelui; totuşi, după ce s'a aflat în mod sigur că regele Kuthen a fost
nevinovat

de

această

ticăloşie,

se afirmă

că nu

este verosimil

ca

regele, care-l botezase şi-i dăduse siguranţă prin prestare de jurământ, să fi săvârşit o astfel de nelegiuire. Eu n'aş voi să precizez
cum

Sa făcut aceasta;

precizeze acela care ştie şi este în stare să

dea fiecăruia pedeapsa sau răsplata după

faptele sale.

XXV
Ce au făcut Comanii auzind de moartea regelui lor şi cum a procedat
|
regele Bela în contra Tătarilor,
ț
Deci, în vreme ce Tătarii ardeau de jur împrejur satele ziua şi
noaptea, episcopul din Calocea stăruia mereu pe lângă rege să iasă cu
armata împotriva lor. lar după ce ducele de Austria ea retras şi,
-mai ales, când a sosit cea mai mare parte din armată, regele pornind
cu oastea, a început să înainteze în contra lor, Şi, deşi Comanii chemaţi în contra Tătarilor au sosit într'o inimă de pe ori unde se găseau în ajutorul regelui, când au aflat despre moartea domnului lor:
Kuthen dau turburat grozav şi erau foarte agitaţi neştiind ce să facă.
Când însă vestea despre moartea lui sa răspândit din ce în ce mai

mult, Ungurii de prin sate începură, plini de ură împotriva lor, să

—
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se ridice jefuindu-i şi omorându-i
fără nici o milă. Aceştia când au
văzut cum sunt omorîţi, strângându-s
3
e la un loc, au început nu numai să se apere, dar şi. să dea foc satel
or şi să atace pe țărani.

XXVI Cum a scăpat Episcopul din Chanad
de mâinile Comanilor.
Iar când Bulzo, episcopul din Chan
ad şi Nicolae, fiul lui Bore,
Împreună cu mai mulţi nobili îşi duce
au pe fiiipe, fiicele şi familiile
lor în părţile de mai sus, pentru
ca în urmă să alerge în grabă la
armata regelui, au întâlnit pe Coma
ni şi au pornit luptă strajnică
împotriva lor; neputând însă să le
reziste au fost trecuţi prin sabie
aproape cu toţi. Totuşi episcopul
cu puţini inşi, zăcând bolnav într'un car, pe când se dedea lupta,
a fost dus de acolo mai la o parte.
Comanii însă, ca și Tătarii, devastân
d în urmă țara şi strângându-se
la un loc, din partea aceasta au trecu
t peste Dunăre şi distrugând
tot în calea lor, încep să se îndrepte
spre Marchia. Cei din Marchia
însă aflând despre aceasta, se adună
la un loc şi ieşindu-le întru întâmpinare se ciocniră cu ei în hota
rele Marchiei. Şi, fiind-biruiţi,
se preveneau unul pe altul fugind.
Şi astfel Comanii începură să cucerească deva
stând Marchia

şi răzbunând cu cruzime moartea
domnului lor. Şi când omorau pe Unguri
ziceau: «Această lovitură să o
primeşti pentru Kuthen». Şi după ce
au distrus cele mai bune orase
ca Fran
kavilla

senatoria

a Sfântului

țara, trecură în Bulgaria.

Martin 1) si altele, și pustiind

|

XXVII
Cum a fost păcălit de Tătari Episco
pul
din Oradia.
Benedictus, episcopul

din Oradia, după ce şi-a strâns, din
porunca regelui, o mare armată, pe când
voia să vină în ajutorul lui,
a aflat

că Tătarii distruseseră cetatea Agria
2) şi că oamenii din cetate şi de aiurea cari veniseră întru
apărarea ei, au fost unii arşi. de
PIE
1)

,

Frankauilla senatoria Sancti
Martini,

tele Sfântului

Martin.
2) aria. Erlau.

A

,
-

este cetatea Frakn6

de lângă

mun.

—
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vii, alţi trecuţi prin sabie şi că acum cărau de aci tezaurul episcopului
si al catedralei. Fiindcă însă, cu câteva zile mai înainte, el avusese
câteva ciocniri cu Tătarii şi fiindcă obținuse câteva mici succese faţă

de ei, căpătă curaj şi, deşi nu avea grosul armatei cu sine, totuşi se
luă după ei cu gândul de a strânge resturile de soldaţi ca să nu dispară. Tătarii, presimţind aceasta, se prefăcură că se retrag mai de- “parte, dar se opriră. Şi fiindcă aveau foarte mulți cai, iar ei erau
puţini, întrebuinţară următoarea manevră. Făcură mai multe păpuşi

şi chipuri de om pe cari le puseră pe caii lor cei liberi, ca şi când
“ar fi fost soldaţi. Iar caii aceştia îi adăpostiră subt un deal, lăsând
cu ei numai câţiva servitori şi dându-le acestora ordin ca atunci când

ei vor intra în luptă, să înainteze spreei puţin câte puţin. Ei însă

aşteptau pe Unguri într'un ges. Aceştia sosind, comitele Boch şi alţi
câţiva cari erau socotiți ca cei mai buni ostaşi ai Ungurilor şi cari

veniseră cu episcopul, când i-au văzut, au dat pinteni cailor şi avură
cu ei o violentă ciocnire. Şi pentru că Tătarii erau mai puţinila
număr, prefăcându-se că o iau la fugă, începură să se retragă spre
delucean. Și când cei cu manechinurile ieşiră de subt deal, orânduiţi
în linie de bătaie, după cum s'a spus mai sus, Ungurii văzând aceasta
4i bănuind că li a întins o cursă, o luară la fugă. Tătarii însă întorcându-se repede în contra lor, s'au luat după ei, culcându-i la pământ şi omorându-i cu o cruzime cum nu se putea mai rău. Epiacopul însă, împreună cu câţiva inşi, s'a întors la Oradia şi zăbovind
puţin spre a-şi strânge câţiva soldaţi, a trecut Dunărea şi a scăpat.

XXVIII
Despre războiul nenorocit dintre regele Bela şi Tătari.

|
Iar, dupăce regele, pomind din oraşul Pesta, dupăcum am
spus mai sus, a început să înainteze cu mulțimea ostaşilor săi împo-

triva Tătarilor, aceştia după

ce s'au întors dela incendierea

satelor,

s'au strâns la un loc şi apoi s'au îndreptat îndărăt pe calea pe care
veniseră. Şi pe cât Unguriiîi urmăreau, pas de pas, pe atâta ei se
prefăceau că fug dinaintea lor. Şi când au ajuns la o apă oarecare
ce se numeşte Sayo şi care nu curge prea departe de cetatea Agria
şi sc varsă în Tisa, după ce au trecut apa pe un pod, s'au oprit,
ridicându-şi o tabără şi aşezând străjeri la pod cari să păzească noap-.
tea. Tătarii la rândul lor, după trecerea aceleeaşi ape s'au oprit lângă
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ca pe o câmpie, Şi, fiindcă apa era mare şi cu multe
mlaștini, Ungurii nu puteau să crează că cineva ar avea posibilitate
a să o treacă
altfel decât pe pod. — Intmaceea, regele începe să
îndemhe pe ai
săi să lupte bărbăteşte şi a împărţit cu mâna sa genera
lilor mai multe
drapele. Ungurii însă luau toate acestea cam în bătaie
de joc, punându-şi toată încrederea lor în mulţime, iar pentru
luptă, din cauza
motivelor expuse mai sus, nu-şi aveau nici gândul nici
inima. In realitate ei doreau ca regele să piarză, pentru ca în urmă
să li se dea

gi lor mai multă consideraţie, socotind o pierdere
de acest fel, ca o

pierdere particulară, a unora numai, şi nu ca una genera
lă, a tuturora, după cum de altfel auziseră că s'a mai întâmplat
şi altădată în
„Ungaria. Căci Comanii năvăleau deodată şi devastau în
grabă o parte
din ţară, înainte de a se fi putut aduna Ungurii şi, în urmă, iute
se re
trăgeau şi câteodată acelaşi lucru îl făceau şi Ungurii asupra
Comaniei.
A pus totuşi o mie de soldaţi cari să păzească armata toată
noaptea.
Ce să mai spun? Tătarii găsind un vad mai departe de
armată, trecură cu toţii într'o singură noapte şi în zorii zilei încon
jurând întreaga oştire a regelui, începură să arunce ca grindica săgeți
asupra
oştirii. Ungurii însă, fiindcă au fost în chipul acesta surpri
nşi şi înşelați de viclenia duşmanului,

când, cu armele în mâini, au voit să

încalece pe cai, nici soldaţii nu-şi puteau găsi stăpânii, nici
stăpâni
nu-şi puteau găsi soldaţii. Iar când porneau la luptă, pornea
u cu indiferenţă şi nepăsare. Căci atât de des se aruncau săgețile, că
aproape
se făcea umbră luptătorilor şi aceste săgeți sburau prin aer
cum se
îngrămădese când vin lăcustele şi libelulele. Şi nemai putând suport
a
loviturile de săgeți, soldaţii se întorceau înapoi în dosul cercul
ui de
atac. Regele însă nu mai putea să-şi orânduiască linia de bătaie,
ci,
în dezordine, din orice parte ar fi pornit Ungurii la luptă, 'Cătari
i
ieşindu-le în cale cu săgețile lor, îi făceau să se retragă spre mijloc
ul
armatei. Şi din cauza unei călduri prea mari şi din cauza unei
extreme strâmtori, ajunseră astfel la atâta istovire că regele şi
arnnwpiscopul din Calocea !) cari dârdăiau de frică, nu mai puteau
să mâne
pe cineva la luptă nici prin ameninţări, nici prin rugăminți şi nici
prin îndemnuri. Şi într'o astfel de strâmtorare se găseau ei din
zorii
zilei până la amiazi.
|
In cele din urmă, deşi se părea că nu mai pot să susţie lupia,

“totuşi ducele Coloman, fratele regelui, împreună cu oameni
i săi, pe
cari a mai putut să-i strângă întrun astfel de teasc, a
avut dintr'o
1) Archiepiscopul

din

Calocea.

Era

Usolinus.
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parte a armatei o puternică ciocnire cu Tătarii, stăruind la luptă c
bună parte din zi; dar, când a crezut că va fi ajutat de restul armatei, s'a văzut înşelat. Căci, cu toate că el credea că şi din cealaltă

parte a armatei cei mai mulţi vor porni la luptă, aceştia nu porneau,
iar Tătarii, dându-se puţin în- lături, le deschideau, fără eă mai
arunce săgeți, drumul prin mijlocul lor. Şi cu cât mai mulţi treceau,
-ou atât mai larg li se deschidea drumul de Tătari; şi în această ciocnire nu era între ei nici un sgomot nici o vorbă. Şi în vreme ce regele socotea că ei merg la luptă, ei mai degrabă ieşeau la fugă
decât la luptă. Tătarii însă aşteptând armata regelui, steteau pe loc
nemişcaţi. Şi fiindcă din mai multe părţi se deschideau ieşiri pentru
armata regelui, chiar regele, necunoscut de ei, şi-a făcut drumul
împreună cu câţiava înşi spre o pădure. Ducele Coloman ?) însă a.
apucat drumul pe o altă parte a armatei şi călare, zi şi noapte,
schimbându-şi
caii, a alergat până la numita Pesta, nu pe drumul
.
mare, pe care mişuna naţio maghiară, ci pe căi lăturalnice, zorit, cu
frânele cailor în voie, spre portul Dunării. Şi cu toate că era rugat
de orăşeni să mai zăbovească un pic până ce să se pregătească cel
puţin corăbiile pentru trecerea doamnelor soțiilor lor, totuşi n'a putut fi reţinut şi nici determinat la aceasta, căci zicea, să gândească

ce-or pofti despre el. Căci temându-se de sosirea celor ce-l urmăreau,
a trecut îndată singur şi a fugit la Simigiu, într'o localitate ce se
numeşte Segusd *). Şi cu toate că orășenii din Pesta s'au grăbit să

treacăcu familia, totuşi Tătarii au venit mai curând şi câţi dintre
orăşeni nu s'au înecat în Dunăre, au fost omorîţi de sabie.
XXIA .
Fuga episcopului din Cinci-Biserici.
Bartholomeus, episcopul dir Cinci Biserici, văzând că armata
a fost distrusă şi observând că unii dintre Tătari, dând buzna peste
armată, pun foc taberii,a luat, de asemenea, fusa şi el, împreună cu

mai mulţi soldaţi, nu însă pe drumul cel mare, ci peste câmp. Și
pe când îl urmăreau

câţiva Tătari, cu caii în goana

mare, soseşte

şi comitele Ladielau ce venea în ajutorul regelui, neştiind nimica din
cele petrecute, cu armata sa, cu drapelele desfăşurate. Episcopul re2) Ducele Coloman a murit, nu mult după aceea, din cauza rănilor primite.
3) Segusd. Segesd, în comitatul Somogy-Simigium.

—
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drapelele ungureşti, s'a abătut spre
comite, iar

Tătarii,
când au văzut mulţimea înarmată
, s'au întors înapoi, căutând să
vrmăre

ască pe alții. Şi astfel au scăpat din
mâinile lor comitele însuşi
împreună cu episcopul.

XXX
Episcopii şi ceilalți clerici omoriţi
în acest războiu.

Iar printre cei ce fugeau, pe drum
ul

cel mare spre

Pesta şi
printre cei ce au rămas în anna
tă, un atât de straşnic măcel
s'a
făcut
si atâtea mii de oameni au fost
ucişi că nu li se poate face soco
teal
a
si nici nu se poate da uşor crez
ământ celor ce ne vorbesc
de
proz
ăvia
dezastrului. Au murit totuşi dintr
e clericii mai mari: Matheiu,
ar.

chiepiscopul din Strigoniu,la care
regele ţinea foarte mult, pentru
"fidelitatea lui, cât şi pentru faptul
că crescuseră Împreună şi în ches-.
tiuni dificile recurgea cu toată conf
ienţa la sfatul lui. Ugolinus, archiepiscopul din -Calocea, născut
dintro familie ilustră şi care se
ocupa numai de afacerile mari
şi grele, lăsând altora cele neînsemnate, Acesta era în care îşi puneau
toată încrederea nobilii din Ungaria;

acesta

era, în.a cărui încredere se
umileau

şi cei mari şi cei
mici. George, episcopul din Jaur
ia 1) care era superior ca mora
vuri şi literat vestit, Reynoldus,
episcopul din Ultrasilvania 2) şi
episcopul bisericii din Nitria, cu
merite în vieaţă şi cunoscut prin

puritatea moravurilor sale. Prep
ositul Nicolae din Scibiniu 3),
vicecancelar

al regelui, născut din părinţi nobil
i care, înainte de a se
supune necesităţii morţii, a ucis
cu sabia sa plină de sânge pe unul
dintre mai marii 'Tătarilor, Erad
ius, archidiaconul din Bachia +).
Magistrul Albertus, archidiacon
din Strigoniu, prelat, care a avut
meritul de a introduce şi pe alii în
ştiinţa dreptului. Corpurile aceatora astfel au fost ciopârțite de'
înfiorătoarele săbii .că chiar după
retragerea duşmanilor, deşi fuseseră
mult căutate, mau putut fi găsite. Iar despre numărul laicilor mai
mari şi mai mici cari se înecaseră în bălți şi în ape, arşi în foc
sau omoriîți de sabie, nu se
POI
1) Zauria — Raab.
2) Episcopul din Ulrasileania, Episc
opul din Alha Iulia.
3) Prepositul din Scibiniu este
Prepositul din Sibiu, mai
mannstadt,
”
|
4)

Archidiaconul

din

Bachia,

din

Băâca.

târziu,

Her-
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poate pune

temeiu

pe vorba nici unui

om.

Căci zăce

au. pe câmpii
şi pe drumuri cadavrele multor
morţi, unele cu capul tăiat, altel
e

sfârticate în bucăţi;

în vile şi în biserici, în cari se

refugiaseră cei
mai mulţi, numeroase corpuri arse.
Această distrugere, acesti prăpăd
şi acest măcel ținu ocupate drum
urile două zile si tot pământul
era
înroşit de sânge. Și steteau leşurile
pe pământ, cum stau la păşune
în

câmpiile nelucrate turmele
de vite, de oi şi de porci, şi
cum stau
în carierele de piatră, blocuril

e tăiate pentru construcţie.
Se vedeau apoi cadavre de om înec
ate în apă, Ele erau mâncate
de peştii ce se găsesc în ape, de
viermi şi de păsări. Pământul
a
pus stăpânire pe acele corpuri
cari au căzut de lănei înveninate,
de
săbii şi de săgeți. Pe acestea, plin
e de sânge, le-au ciugulit rozândule
până la oase cu muşcăturile lor
neîndurate. pasările. ceriului şi
fiarele camivore,

atât domestice

cât şi sălbatice, Focu

l, la rândul său,
a pus stăpânire pe acelea cari
au fost arse prin biserici şi princase,
Uneori. grăsimile stingeau focul
unor astfel de arderi. Unele nu:
puteau fi consumate într'un interval
de timp prea scurt; căci:se gă-

seau în foarte multe locuri,
vreme îndelungată, oase înveli
teîn piei
înegrite şi neconsumate, fiin
dcă unor fiare nu le sunt plăc
ute mân-

cările decât dacă sunt alfel distr
use. Și în vreme ce toate corpuril
e
au trecut în stăpânirea celor trei
elemente 1), să vedem ce a mai
rămas pentru.al patrulea element.
Aerului, deci, care se zice că este
al patrulea element, i-au transmis
celelalte trei duhoarea tuturor cadavr
elor, şi din cauza acestei duho
ri, el aşa de mult s'a stricat
si Sa
că oame

înfectat

nii

cari

mai

rămăseseră

jumătate

vii, pe câmpuri,
pe drumuri şi prin păduri şi cari
poate ar mai fi putut-trăi, din
cauza rănilor. au murit, în urma
infecţiunii aerului. Şi astfel nici
aerul n'a rămas nepărtaş la acea
stă sângeroasă pieire. Ce să mai
Vorb

im,

deci, de argintul, de caii, de
armele, de hain

ele şi de alte
lucruri ale atâtor oameni. cari au
căzut fie în luptă fie în fugă?
Caii cu şeile şi frânele, fără. călăr
eţi, alergau prin livezi şi dumbrăvi
şi din pricina sgomotului deveniră
atât de furioşi, că păreau -că au
înebunit deabinelea. Şi, astfel, îngro
ziţi, neputând să-şi găsească stăpânii, trebuiau sau să fie omoriți
cu sabia sau să se supuic unui nou
stăpân din afară. Iar nechezatul
lor putea să fie socotit mai mult
ca
un gemet şi un plânset. Și vasele
de aur i de argint, hainele de mălase şi alte obiecte trebuincioase
omului, aruncate pe câmp şi prin
păduri
de

cei ce fugeau, pentru ca să scap
e mai ugoraţi din mâinile

Da

i

1) Cele trei elemente: pămâutul
, apa şi focul.
Javoarele Istoriei Românilor Vol, V
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urmăritorilor, nu găseau pe nimenea care să le strâng
ă. Tătarii atăruiau numai în uciderea de oameni şi nu păreau de
loc că se gândesc la prăzi.
XXXI

Cum

şi-au împărțit Tătarii prada după victorie şi cum
au scris
scrisori plăsmuite după ce au aflat sigiliul regelui.

După ce au câştigat victoria şi triumful şi după ce au pus
mâna
pe o pradă de acest fel, cu mare alaiu şi cu hainele pline
de sânge,
au strâns la un loc caii însângeraţi, aurul şi argintul,
îngrămădindu-le ca mormanele de pietre şi de cereale şi au
procedat
la împărţirea şi distribuirea lor. Şeful, împreună cu cei
mai distinşi dintre Tătari, după distribuirea ce a urmat, a găsit sigiliul
regelui la secretarul lui, al cărui cap fusese deslipit de trup
printr'o

lovitură

de sabie şi, fiind acum siguri de ţară şi temându-se

ca nu

cumva poporul, auzind de dezastrul regelui „să scape cu fuga
din
mâinile lor, ascultați cu luare aminte viclenia la care au recurs Tătarii.
i
__” “Mai întâiu, au împărţit toată Ungaria de dincolo de Dunăre 1)

şi au atribuit fiecăruia

dintre regii mai mari ai Tătarilor cari încă!

nu intraseră în Ungaria, partea sa, dându-le de ştire să se grăbească,
fiindcă nu mai era pentru ei nici un obstacol. Apoi au pus să se scrie
de unii clerici Unguri, pe cari îi păstraseră încă în vieaţă, mai multe

scrisori fictive, în numele regelui, către toţi fruntaşii şi oamenii mai

cunoscuţi din întreaga Ungarie, de cuprinsul următor:

«Să nu vă.

7

temeţi de sălbăticia şi furia câinilor şi să nu îndrăzniţi să vă miş-

caţi din casele voastre. Căci, deşi din cauza unei neprevederi am
părăsit atât tabăra cât şi corturile, totuşi, încetul cu încetul cu ajutorul lui Dumnezeu suntem pe cale de a le câştiga din nou pornind
împotriva lor o luptă aprigă. De aceea să faceţi rugăciuni, ca Dumnezeu cel îndurător să ne îngăduie să edrobim capetele duşmanilor
noştri». Aceasta a fost scrisoarea scrisă de unii Unguri ce depindeau
de ei, care m'a pierdut pe mine şi toată Ungaria. Căci atâta crezământ am dat certitudinii acestei scrisori că, deşi pe fiece zi vedeam
tocmai contrariul, totuşi, fiindcă în ţară a survenit nebunia războa1) Ungaria de dincolo de Dunăre, Ungaria

din stânga

Dunării.
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ielor, nu puteam

trimite oameni

cari să controleze svonurile şi nu

puteam să credem contrariul. Şi, astfel, Ungaria fiind ocupată, n'a
“mai putut fi mijloc de fugă. Dar, fiindcă am lăsat nediscutată deafăşurarea

situaţiei

regelui,

să

ne

întoarcem

la înaintarea

sau,

mai

bine, la plecarea lui.

XXX

Ce a făcut regele Bela după înfrângerea armatei sale şi cum a fost
"prins de ducele Austriei şi, în acelaşi timp, despoiat de el.
Deci, chiar regele, fiind pus pe fugă dela armata sa, a luat dru-

mul cu foarte puţini oameni de ai săi, mergând; zi şi noapte, spre
hotarele Poloniei

şi de aci sa

grăbit, cât a putut

mai mult, să se

ducă, pe cale dreaptă, la regină care se găsea la hotarele Austriei.
Ducele Austriei, aflând despre aceasta, şi-a dat pe faţă duşmănia
ce o avea în inimă şi i-a ieşit în cale aubt titlul de prieten. Regele
însă, neînarmat, până să i se pregătească prânzul, s'a pus să se odihnească puţin, aţipind lângă o apă. Căci era ca unul ce numai
graţie degetului lui Dumnezeu scăpase de atâtea săgeți şi de atâtea
săbii otrăvite şi era obosit de un drum atât de lung. Când s'a deg- :
teptat din somn şi a văzut pe duce s'a bucurat nespus de mult. Ducele însă între alte vorbe de mângăiere i-a cerut regelui ca să treacă
Dunărea, pentru ca acolo să poată, în mai multa siguranţă, să se
odihnească şi să rămâie. Regele însă auzind aceasta, ca un inocent,
fără să bănuiască nimica rău, a ascultat vorba ducelui. Căci îi spunea
acesta că are de cealaltă parte o fortăreață 1) şi că poate acolo să
ospăteze mai bine pe rege, deşi în sufletul său nu se gândea să-l
cinstească, ci să-l piarză. Şi când regele credea că a scăpat de Scilla,
a căzut în Caribda 2), şi precum peştele care voind să scape
de cuptoriu, ca să nu fie fript, se aruncă în jeratic ca să fie prăjit, tot
astfel regele crezând că scapă de un rău, a dat peste alt rău şi mai.
mare. Căci vicleanul duce de Austria a pus stăpânire, după bunul
său plac, pe rege şi i-a cerut o sumă mare de bani pe care zicea că.
odinioară i-a fost smulsă de rege. Ce să mai spun? Regele n'a putut
să scape din ghiarele lui până nu i-a plătit o parte din bani în nu1) O fortăreață. După Heinemann, op. cit., p. 560 ar fi poate Hainberg,
- 2) Scylla şi. Caribda. Rogerius poseda cultură scolastică.

-

>
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merar, altă parte în vase de aur
şi argint, iar pentru o parte“s'a
„obligat să-i dea trei comitate din
regatul său, vecine cu ţara lui 1).
Şi cu
toate că vasele de aur şi de
argint valorau un

preţ mai mare,
totuşi ducele le-a primit numai
în două mii de mărci, împreună
cu
pietrele preţioase. Ducele însă
a obţinut chiar de atunci în posesie
de fapt comitatele acelor castre
şi pe acestea a pus să Je repare
în
contra Tătarilor din banii săi proprii.
Dacă ar întreba cineva cât
de mare a fost
suma de bani, lucrul nu se cunoaşte,
fiindcă

unii vorbeau de şapte, alţii de nouă şi alţii
de zece mii de mărci. Adevărul
„Însă nu se puitea şti, fiindcă învoiala
s'a făcut în taină şi au consfințit-o cu propriul lor jurământ. După
ce s'au terminat toate” acestea,
regele a plecat cât mai în grabă la
regină care nu era prea departe
şi împreună cu ea fără nici o tărăgănare
a trimis pe Ștefan, episcopul
din Vaţ, pentru ajutor la curtea
imperială şi romană: iar el, în
timpul "acesta a zăbovit puţin lângă
Segesdin cu oamenii pe cari şi
i-a putut strânge.
|
“

XXXIII
Cum a jefuit ducele Austriei pe fugar
ii Unguri şi atacul Teutouilor
E
asupra Ungariei.
Ducele observând că acum toţi Ungu
rii sunt puşi pe fugă şi-a
strâns o oaste pe care a trimis-o
în Ungaria în contra Ungurilor.
Şi,
astfel, în vreme ce Tătarii distruge
au ţara din această parte a Dunării, decealaltă parte o prădau Theu
tonicii şi pe cât puteau dedeau
foc la sate. Intrând în cetatea Jaur
ia au cuprins fortăreaţa şi au încercat să o stăpânească prin viol
enţă. Ungurii însă de prin părțile
acelea s'au strâns la un loc şi cu
cete înarmate au mers spre cetate,
au cuprins-o şi

au dat foc tuturor Theutonicilo
r ce se aflau în fortăreaţă. “ Atunci ducele cuprins
de o mare furie şi arzând de mân
ie
împotriva

Ungurilor ce fugeau din faţa Tăta
rilor pe câţi i-a prins
în. Auistria şi cărora le făgăduise
protecţiune, nefiind mulţumit cu
ceea ce atorsese dela rege, a cerut
şi dela ei pentru paza fortăreţelor
şi a cetăților o sumă oarecare de
bani. Şi astfel găsind acest prilej,
fiindcă atât Theutonicii *) cât şi
Ungurii erau bogaţi în bani şi în
obiecte, i-a jefuit cu neruşinare, lăsâ
ndu-i lipiţi pământului, Și sărmanii Unguri erau mâncaţi peste tot
locul de muşcăturile amare din
O
1) Vecine cu ţara lui. De sigur
Burgenlandul de.mai târziu.
2) Teutonicii, e vorba de sigur
de Nemţii din Ungaria cari pe
acea vreme
erau în foarte mare număr,
”
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partea unor bestii crude şi dinţate, şi
în urmă goi erau aruncaţi pe

țărâna uscată şi erau sleiți de puteri.
Dar isprăvind cu această .
parte, să ne întoarcem la regii Tătarilor cari
în urmă au întrat în
Ungaria.
XXXĂIV

Cum au cucerit Tătarii Oradia şi cum au înaint
at spre Podul
lui Thoma şi în alte părți. -

Cadar însă, după ce a cucerit Rodna, după
cum sa spus în altă
parte ?) şi după ce a pus mâna pe comit
ele Aristaldus, gi-a ales.
şase
sute de Theutonici dintre cei mai distin
şi şi mai bine înarm

aţi
cari au fost puşi subt iurisdicţiunea acest
ui comite. Imbiindu-se de călăuze pentru Tătari, au ajuns curând
prin păduri şi dumbrăvi, prin
stânci şi pretipişuri aproape de cetatea
Oradia. Şi fiindcă în Ungaria .
această cetat
e era foarte vestită, se strânseseră aci
nunumărate

femei
nobile, atât doamne cât şi femei din popor
. Şi,cu toate că episco-

pul 2) se retrăsese de aci împreună
cu câţiva canonici, eu totuşi eram

aci cu cei ce mai
dărâmată dintr'o
truca, dacă n'am
în fortăreață. Și

rămăseseră. Şi când am observat că fortă
reaţa este
parte ne-am pus să o reparăm cu un zid
gros, penfi putut să rezistăm în cetate să avem
un refugiu
fiindcă Tătarii sosiră pe neaşteptate într'
una din

zile şi fiindcă rămânerea mea în cetat
e era oarecum îndoielnică, mam

voit să intru în fortăreață, ci am fugit
într'o pădure, în care am stat
ascuns mai mult timp; atât cât am putut
. Ei însă după ce au cucerit cetatea pe repezeală, i-au dat foc
în mare parte. In cele din :
urmă
m'au lăsat, în genere, nimic, în afară
de zidurile fortăreţii şi

după ce au ridicat prăzile

au

omorâ

t atât pe bărbaţi cât şi pe |
femei, mai mari şi mai mici, pe
străzi, în case, şi în câmpuri, Ce
să mai spun?

N'au cruțat nici sexul nici vârsta. După
ce au făcut aceste
isprăvi s'au retras pe neaşteptate de aci
şi în retragerea lor au luat
totul
şi s'au asezat departe

de fortăreață ca la cinci mile şi,
mai
multe zile, nu s'au niai apropiat de
loc de fortăreață. Şi, astfel, cei
din fortăreață

credeau că sau retras din cauza
tăriei castrului lor.
Căci era întărit acest castru cu şanţu
ri adânci şi deasupra zidurilor

1) După cum s'a spus în alză parte.
In cap. 20.
2) Deşi episcopul. Era Benedictus,
cap.
27.
ga
a 2
i

—
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cu turnuri de lemn şi se găseau înlăuntru mulți soldaţi prevăzuti cu
platoşe; aşa că de câte ori Tătarii se apropiau ca să observe, soldaţii unguri în goana mare se puneau pe urma lor. Dar, când odată
Tătarii nu s'au mai apropiat de fortăreață, mai multe zile, fiindcă
s'a născut credință că au plecat cu totul de aci, soldaţii şi alţii cari
se mai găseau prin fortăreață, în credinţă că s'au retras cu totul, au

ieşit din fortăreață foarte mulți şi au început să e stabilească prin casele lor, ce rămăseseră

afară din fortăreață. In zorii unei zile însă,

Tătarii, despre cari nu se putea şti unde sunt, dând buzna peste ei,
i-au măcelărit pe toţi câţi n'au putut să se refugieze în fortăreață.

Şi după ce au încunjurat în grabă şi din toate părţile fortăreaţa, au
aşezat în faţa zidului celui nou şapte maşini de războiu şi n'au înce"tat de a arunca în zidul cel nou pietre, şi ziua şi noaptea, până ce el
wa fost cu totul dărâmat. Şi după dărâmarea turnurilor şi a zidului, făcându-se loc de intrare, sau năpustit în fortăreață, unde au prins
pe soldaţi, pe canonici şi pe toţi câţi nu fuseseră ucişi în timpul cuceririi fortăreții. Doamnele însă şi domnişoarele şi fetele nobililor au
voit să se retragă în biserica lor catedrală.
Tătarii însă deteră ordin ca soldaţii să predea armele şi$ prin chinuri grozave au stors dela canonici tot ce aveau. Și fiindcă n'au putut să intre îndată în biserica lor catedrală, i-au pus foc şi au ars tot
ce era în biserică. În celelalte biserici însă s'au săvârşit atâtea nele-

giuiri asupra femeilor că e mai bine sa nu vorbesc spre a nu se afla
atâtea ticălogii. Cetăţenii nobili, soldaţii şi canonicii au fost ucişi
en toţii fără de nici o milă, afară din cetate, în câmp. După aceea
au răscolit cu totul mormintele sfinţilor şi au călcat în picioarele lor
criminale moaştele şi au nimicit cădelniţele, crucile, potirele de aur

'şi vasele de aur şi alte lucruri
în biserici, deavalma, bărbaţi
mod ruşinos îi ucideau acolo.
ce un miros de nesuportat a

consacrate serviciului altarului. Băgau
şi femei şi' după ce abuzau de ei în
Şi după ce au prăpădit toate, şi dupii
început să exale din cadavrele celor

morţi, s'au retras de aci şi a rămas numai locul pustiu. Dar, oamenii

cari stăteau ascunşi prin pădurile din
se adune aci ca să găsească câte ceva de
turnau pietrile şi corpurile morţilor, iată
câți au găsit aci pe nimenea dintre vii

împrejurime au început să
ale mâncării. Când însă răscă Tătarii se întorceau şi din
m'a lăsat viu. Şi, astfel, pe

fiece zi, se făceau mereu

Iar când n'au mai

noi măceluri.

avut pe

cine să omoare, sau retras cu totul. Noi însă cari rătăceam printre
higiurile pădurilor, am luat fuga de cu noapte spre Podul lui Thoma,
un sat mare Theutonic, situat deasupra fluviului Criş. Dar Nemţii
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nu ne-au permis nicidecum să trecem peste pod, ba au stăruit chiar
foarte mulți inşi că trebue să apărăm împreună cu ei satul lor bine
întărit; ceea ce nu ne plăcea de loc. Totuşi ne-am abătut spre
o însulă oarecare care se pregătea. tocmai cu întărituri în potriva
Tătarilor de oamenii din Agya şi Wayda de Geroth şi de alți
mai mulţi
din satele învecinate. Eu, fiindcă nu îndrăzneam să merg
mai departe, am început, la stăruințele procuratorului şi ale tuturora
din
acea

localitate, să mai

zăbovesc

aci, împreună

cu ei. In

această

in-

sulă nimenea nu putea să între, decât pe o potecă foarte
strâmtă şi
mică; aşa că în acea potecă se făcuseră de pietre trei porţi
'cu turnuri
şi, în afară de acestea, erau, de jur împrejur, prisăci foarte
puternice
de piatră. Şi când am văzut locul aşa de întărit, mi-a plăcut
şi am
rămas. Dar felul insulei era aşa că lăsa intrare numai
pentru câte
unul singur, dar ieşirea pentru mulţi era împiedicată. Şi
pe când mă
găseam aci de câteva zile împreună cu familia mea, prin spionii
noştri
am aflat că Tătarii se apropie de noi. Am ieşit într'ascuns
din insulă
ca să văd cum am putea să ne păstrăm caii, şi luând o singură
călăuză şi un singur servitor, fiindcă fiecare dintre noi avea
câte lrei
cai, am plecat în grabă, de cu noapte, spre cetatea Chanad
situată |
deasupra fluviului Mureş şi care era departe de acel loc
la opt mile.
Şi, de oarece am mers toată noaptea, cât au putut caii să
ne ducă,
am ajuns în zorii zilei la Chanad. Dar, Chanadul fusese
cuprins în
ziua precedentă şi distrus de Tătarii cari intraseră pe altă
parte în
Ungaria şi ocupaseră în întregime acele părţi aşa că n'am
putut să
trecem peste fluviu. Şi fiindcă ne erau caii obosiţi şi fiindcă oamenii
din acele ţinuturi se ascundeau în dreapta şi în stânga, n'am
putut

nici decum să ne înapoiem, ci, lăsându-ne caii la nişte
bordee, a tre-

buit să stăm ascunşi în ziua aceea în nişte gropi. Când a sosit
noaptea, am început cu mare groază şi nu fără multe greutăţi să ne
strecurăm prin mijlocul Tătarilor şi în faptul zilei să intrăm cu ruşine
în insulă. Și fiindcă ne găseam într'o aşa de mare primejdie,
servitorii. mei cari vegheau la cai, afară, şi alţii cari erau împreună
cu .
mine, au fugit din insulă cu banii şi hainele ce le aveam. In fuga
lor însă au fost prinşi de Tătari şi trecuţi prin sabie; iar eu am
rămas în insulă aproape gol şi cu un singur servitor,
| După aceasta, a început să circule svonul că Tătarii au ocupat în zorii zilei Podul lui Thoma, satul Theutonilor, şi pe câţi n'au .
voit să-i mai păstreze, în cruzimea lor îngrozitoare, i-au ucis sabia
- mişeleşte. Aflând despre aceasta, sau sburlit perii de pe mine,
trupul a început să-mi tremure de spaimă, limba să-mi bâlbăie ca
unui

nenorocit, văzând cum

se apropie

ceasul morţii

care nu

mai putea
să fie înlăturată. Pe ucigașii
mei îi priveam cu ochii minţii şi
car- .
nea mea îngheţată scotea sudoare de
moarte. Vedeam şi pe muritori
cum îşi
aşteaptă, dintr'un

moment într'altul, moartea,

neputând să
pună mâna pe arme, neputând să-şi
ridice braţele, neputând să-şi
mişte picioarele spre a se apăra, nepu
tând să privească pământul cu
ochii? Ce să mai spun? Mă uita
m la oameni jumătate morţi de
groază. Şi pe când mă găseam în
extaz, a sosit îndurarea lui Jsus

Christos şi, ca unul

dintre mai

mărimi,

am

convocat

poporul din
insulă, ca să ne întărim mai bine.
Cu această împrejurare am ieşit
cu mulțimea din insulă şi luând cu
mine pe cei doi copii ai procu-:

ratorului

şi gazdei

mele şi cu unicul servitor ce-mi
mai rămăsese,
prefăcându-mă că mă duc mai depa
rte, m'am ascuns într'o pădure,
în nişte
tufe dese şi am dat de ştire tatăl
ui copiilor că de

frică nu
voiam să mă mai întorc în insulă şi gând
indu-mă că dacă voiu ţinea
ascu
nşi pe fiii lui „el îmi va trimite
cele necesare.

Şi când

, Înainte
de a se crepa de ziuă, ni sa trimis
merindea, Tiătarii au sosit numai decât şi au înconjurat insula. Şi
fiindcă dedeau să înţeleagă că
vor să cucerească insula de pe apă, popo
rul din insulă păcălit s'a întors să apere acele părţi. Tătarii însă
dând năvală, din altă parte,
asupra porţilor lipsite de apărători,
le-au cucerit şi intrân.în
d insulă mau găsit pe nimenea dintre ai
noştri care să arunce vr'o săgeată sau să-i atace ieşindu-le în întâ
mpinare călare sau pe jos. Ce
cruzimi, ce fel de cruzimi, cât de mult
e şi cât de mari au săvârşit
ei aci, ar fi grozav nu numai de a le
vedea, dar ar fi înspăimântător
pentru un om numai să le auză. După
ce au luat de aci prăzi, au
lăsat numai cadavre: despoiate de oame
ni şi de femei, cadavre unele
ciopârțite în bucăţi, altele neatinse.
Şi, fiindcă cei mai mulţi cari
stătuseră pitulaţi, după trei zile crez
ură că Tătarii S'au retras, s'au
întors în insulă spre a găsi ceva alim
ente; fiind însă prinşi de Tătarii ce se
ascunseseră

aci, prea puţini dintre ei au mai

scăpat. Eu
însă, ca un pribeag, lipsit de orice
ajutor, cerşeam prin păduri şi
de abia mi se dedea câte ceva de poma
nă de cei cărora le făcuseni

numai bine. Astfel, zorit de nevoia
grozavă a foamei şi a setii,

noaptea eram silit să intru în insulă şi să
întore cadavrele morţilor pentru ca să găsesc puţină făină îngropat
ă în pământ sau carne ori altceva de mâncare, şi tot ce găseanr noap
tea, o duceam mai departe în
pădure. Of, ascultați şi vedeţi ce vieaţ
ă era aceia 1). După zece, douăzeci de zile am intrat în insulă să mai
răstorn cadavrele celor morţi.
„Câtă jale putea să fie aci, câtă duho
are putea să fie aci, câtă groază
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putea să fie! Vedeţi! Nu cred să fie inimă de om care: amintin
du-şi
de atâtea feluri de pedepse să nu rămână încremenită. Trebuia
să

găsesc vr'o peşteră, trebuia să-mi scobese vro vizuină,
sau să caut

vr'o scorbură de copac în care să mă pot ascunde, fiindcă
Tătarii

străbăteau desişul mărăcinilor, văgăunile pădurilor,.
adâncimile. văi-

lor, fundul pustietăţilor întocmai cum umbla câinii
să urmărească
iepurii şi mistreţii. Au cutreerat o lună şi mai bine
aceste păduri.
Şi fiindcă chiar prin aceste locuri nu putură să ucidă
pe toţi oamenii, au recurs în chipul următor la un nou fel de garlatan
ie.
XXXV

Cum au înşelat Tătarii pe cei ce se ascunseseră prin
păduri.
'
,

*
După ce au prins câţiva inşi cari se ascunseseră prin
păduri,
le-au dat drumul spunându-le că oricine ar voi să li
se supună, |i
_ se va da libertatea de a veni acasă, însă întrun
anumit timp. Oa-:
„menii

au

dat

crezământ

acestor vorbe

ale lor, fiindcă,

din

cauza

lipsei de hrană mureau de foame. Astfel toţi câţi mai
rămăseseră în
vieaţă, s'au întors pe la casele lor, Şi cum pădurile erau
mari, popor
nenumărat stetea ascuns în ele; aşa că țara s'a popula
t la cale de
trei zile şi fie ce sat şi-a ales dintre 'Tătari ca rege pe
cine a dorit..:
După ce s'a făcut aceasta, fiindcă era timpul secerişului,
au strâns.
cu toţii recolta şi au adunat-o în hambare împreună cu
paele şi cu
fânul. Alături

de noi steteau şi Tătarii şi Comanii:

foarte mulţi se

uitau şi se bucurau şi erau veseli că părinţii îşi răscu
mpărau viaţa. :
prin fetele lor, bărbaţii prin soțiile lor, fraţii prin suroril
e lor (rumoase, păstrându-le pentru placul acelora şi pentru unii
era o răsplată că în faţa tatălui sau a bărbatului soţia sau fiica
era neciustită. Și-au ales cneji 1), adecă balivi 2) cari să facă drepta
te, să le

procure

cai, animale,

arme,

daruri

și vestmintele

trebuincioase.

Și

astfel gazda mea era dintre domnii aceştia şi conducea
aproape o
mie de case. Şi erau aproape o sută de cneji. Aveam pace,
târguri
şi fiecăruia îi se dedea dreptatea ce i se cuvenea. Acelora
li se trimeteau cele mai frumoase fete şi pentru un asifei de dar,
se întor_ceau acasă cu oi, cu boi sai cai. Cnejii se adunau aproape
în fiecare
——

1) Au ales cneji. Asupra acestora vezi în Introducerea.
2) Balivi. Rogerius, fiin
Italian,
d
compară pe cnezi cu balivii din Valia.

"—
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zul

meu.

;

,

m. -

săptămână. Eu însă, pentru ca să observ mai ales vieaţa lor, şi pentru
ca să cunosc pe unii dintre mai marii lor, şi pentruca să aflu dacă
nu mi se oferă vr'o cale de răscumpărare, mă duceam la ei cu cneaIntr'o împrejurare oarecare toți cnejii dădură ordin ca din
anumite case să vie în prezenţa acelora, cu daruri, bărbaţii, femeile
„şi copiii. De acest svon m'am temut nu puţin, necunoscând de loc
motivul acestui lucru. Eu am ales să mă duc mai bine cu cnejii la
armată, decât să rămân în sat subt o aşa nesiguranţă. De aceea, goi
şi desculți am rămas de pază carelor în nişte corturi de ale Ungnrilor cari în lucrările lor s'au prefăcut în Tătari *). Cnejii însă au
plecat să primească darurile. Aceştia, după ce au primit darurile,
au condus pe toţi câţi le-au pezentat într'o vale si despoindu-i şi
lăsându-i goi, i-au ucis pe toţi acolo.

XXXVI
Cum a ajuns autorul prezentului cântec în mâinile Tătarilor.

Şi după ce au ajuns la urechile mele astfel de svonuri, m'am
dat în mâinile unui Ungur, devenit după cum am spus ca riieşter Tătar
şi care printr'o mare favoare s'a învrednicit să mă primească de rob
al său. Și după ce am rămas câteva zile cu el, aveam mereu moartea
înaintea inimei mele şi înaintea ochilor mei. În timpul acesta
am
observat nenumărați Comani şi Tătari întorcându-se din toate păr-

ţile cu carele încărcate cu prăzi, cu turme, cu vite şi alte
lucruri
trebuincioase. Şi, când am întrebat ce însemnează aceasta,
mi 8'a

răspuns că într'o noapte înconjurând toate satele şi fiecare în
parte
şi-au înmuiat bine săbiile în sângele celor ucişi, aşa că din
toate.
acele sate, foarte puţini inşi au scăpat, câţi doar au putut
să se
ascunză prin păduri şi prin peşteri; astfel regiunea aceea
a rămas
cu totul pustie. Dar totuşi n'au ars nici recolta şi nici paele
şi nici vr'o casă, ci le-au lăsat toate acestea ca prevedere. De aceea,
am bănuit eu, fiindcă fără îndoială ei vor să ierneze în locurile
acelea sau
să-şi lase acolo familiile lor, pentru ca în timpul iernii
să găsească
case şi alimente. Aceasta am constatat în urmă că era
cu totul ade1) Cari se prefăcuseră

viciul Tătarilor.

în Tătari.

In special

|

Comanii

se vor fi pus

-

în ser-
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Vărat. Căci lăsaseră poporul să trăiască pentru un timp oarecare, ca
prevedere, ca să strângă recolta şi să culeagă viile, dar nu voiau ca
ei să-şi consume cele adunate.
XXAVII
Ce să mai spun? Au început să se îndrepte spre Arad şi Chanad 1), lăsând în -mijloc neatins

oraşul Nova

Villa, al cărui nume

„fusese Perg, unde se strânseseră oameni din şaptezeci de sate, şi părăsind şi Mânăstirea Egres 2) a ordinului Cistercens în care se strânseseră ca într'o fortăreață întărită soldaţi şi multe doamne. Dar nici
Tătarii nu voiră să atace aceste localităţi, înainte de a fi fost pustiită toată regiunea de prinprejur. Din când în când, veneau şi pe
aci câte unii, dar erau puşi pe goană de soldaţii Unguri până departe, aşa că aceştia erau încredinţaţi
că au rămas neatinşi dir, cauza

forţelor lor. În urmă însă, după pustiirea întregului ţinut, strângându-se o mulțime

de prizonieri Rutheni, Comani, Unguri şi nu prea

mulţi Tătari, după ce au înconjurat din toate părțile marele oras,
au trimis înainte la luptă pe prizonierii unguri, şi după ce aceştia.
au fost omorâţi cu toţii, au luptat în urmă Ruthenii, Ismailiţii şi
Comanii.

'Fătarii însă, stând în urma

tuturor, râdeau

petreceau şi de ruina acestora, iar dacă cumva se
taie, îi treceau prin ascuţitul săbiilor lor, astfel că
tând ziua şi noaptea, timp de o săptămână, după
ţurile, au cucerit oraşul. Şi atunci, pe soldaţi şi pe

de cele ce se

retrăgeau din păTătarii înşişi lupce au.umplut gandoamne, cari erau

multe, le-au aşezat afară la câmp, de o parte, şi pe ţărani, în altă
parte şi după ce le-au luat banii, armele, hainele şi alte bunuri, i-au

ucis pe toţi fără milă cu securile şi cu săbiile, păstrând în vieaţă
câte două fete şi ducându-le pentru plăcerile lor. Au scăpat numai
aceia cari căzând din vr'o întâmplare neaşteptată printre morţi, plini
de sângele altora au putut să se ascunză. Ce durere, ce cruzime, ce

sălbăticie grozavă de popor fioros! Căci gândindu-se cineva cu
sânge rece la dezastrul unui popor atât de mare, ar putea să numească cu drept cuvânt locul acesta câmpia sângelui.
|
In sfârgit, după câteva zile, au asediat numitul claustru sau
mânăstire Egres 2) şi aşezând în faţă multe maşini de războiu, fiindcă
cei ce se găseau înlăuntru nu erau în stare să li se opună, şi-au dat
1) Orodinum
2)

şi Chanadinum,

Egres, lângă

Csanad.

Aradul şi Csanadul, adecă vechia Morisena.
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în mâinile şi puterea
lor vieaţa ca să dispună
de ea. Sa petrecut
însă cu ei, ceeace sa petrecut
şi cu ceilalți, cu excepția
câtorva călugări, cărora li sa dat
voie să plece liberi şi
a
câtorva
doamne şi fete
frumoase păstrate pentru
abuzul lor. Ce să mai
spun? Dacă sar
descrie, în parte, fiecare
luptă şi cruzimile grozave
ce Sau săvârşit
inimile cetitorilor s'ar
Cutremura, iar urechile
lor ar țiui de sunetul
cel groaznic. Dacă înspăimântătoarele
svonuri de acest fel sar
_- pândi pe globul pământesc,
răsaltfel a gândi principii
lumii. Iată, în
timpul acelei veri sau
distrus toate deavalma
până la hotarele Austriei, Boemiei, Moraviei,
Poloniei, Slesiei şi Comaniei
Dunăre.
şi până la

XĂXVIII
Viclenia ce au întrebuin
ţat-o Tătarii la trecer
ea Dunării,
Dar, fiindcă în Ungari
a Strigoniu era mai
presus decât toate
celelalte cetăţi şi dec
ât: fiecare în parte,
Tătarii se gândiră foa
mult să treacă Dună
rte
rea şi să-şi aşeze
aci tabăra lor. Şi,
timp de iarnă, a căz
iat
ă
că,
în
ut deodată o mare
cantitate de zăpadă
Shiaţă, aşa că Dunărea
şi
de
a îngheţat, ceeace nu'
se întâmplase de-mulţi
ani. Ungurii însă, de
partea lor, spărgeau
Sia
ţa
în fiecare zi şi aatfel păzeau la Dunăre;
de multe ori lupta se
dedea pe jos, pe ghiaţă
Dar totuşi, fiindcă sos
,
ise un îngheţ cumpli
t, toată Dunărea a
ghetat. Tătarii însă nu
înîndrăzneau nicidecum
să treacă împreună cu
caii. Observaţi, deci,
cum au procedat. Au
adu
s mulți cai şi multe
animale pe malurile
Dunării şi, timp de
trei
zile, nau lăsat pe nimenea de paza lor;
aşa că animalele păr
eau că merg fără paz
şi nimenea dintre Tăt
nici
ari nu apărea în ace
le părți. Atunci Unguri
crezând că Tătarii
i
Sau. retras, au tre
cut repede şi toate
male le-au dus cu ei
ace
le
anipe ghiaţă. Observând
aceasta Tătarii se gân
că au posibilitatea de
diră
a trece liberi pe cai
peste ghiaţă; ceeace
şi întâmplat, Şi înt
s'a!
r?o singură zi, năv
ăli
nd
cu
toții, trecură şi urm
plură faţa pământulu
i de cealaltă parte
a Dunării, Regele Ca
însă s'a dus în grabă
da
n
să prinză pe regele Ung
ariei care stetea în
_Vonia, ca unul care
Sela.
nu. avea niciun fel de
ajutor. Dar regele pre
tând aceasta şi fiindc
siiiă nu putea să rămâie
în fortărețele de lânsză
mare, a trecut în ins
ule 1); astfel că pân
ă la retragerea Tăt
e
arilor,
a

1) A trecut în insule.
In marea

Adriatică

şi Dalmația. *
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rămas în insule. Văzând regele Cadan că nu poate pune mâna pe «l,
a distrus Bozna, regatul Rasciei şi de aci a trecut în Bulgaria,
XXIII
Cum au distrus Tătarii Strigoniul.

—:

O altă parte din armată şi-a croit drumul spre numitul Strigoniu, dar până aci au venit foarte puţini, căci s'au aşezat la oarecare
depărtare şi şi-au pregătit până la treizeci de maşini de răzhoiu.
Strigonienii însă se întăriseră în timpul acesta stragnic,.cu ganţuri,

ziduri şi turnuri de lemn. Şi se găsea în cetate popor nenumărat şi
„orăşeni foarte bogaţi, militari, nobili şi doamne cari se strânseseră
acolo ca într'o garnizoană deosebită. Şi asa de mândri erau, că se
socoteau în stare să reziste la întreaga lume. Dar, iată că într'una

din zile Tătarii înconjurară cetatea şi prizonierii cari erau cu ei.
cărau atâtea ramuri şi crengi, din cari, dintro parte a cetăţii, deasupra valului şanţului, ridicară deodată un zid înalt. Şi îndată apoi,
după acel zid aşezară cele treizeci de maşini de războiu amintite mai

sus; astfel că zi şi noapte aruncau pietri în cetate şi în turnurile de

lemn.

Şi din această cauză atâta învălmăşală s'a produs în cetate şi -

au fost orbiţi de atâta fumărie că şi-au pierdut mintea de
apăra şi se loveau ca nişte orbi şi ca nişte nehiobi. După ce
tarii au distrus întăriturile de lemn, au început să arunce
sinile saci plini cu pământ ca să: umple şanţurile. Dintre

însă şi dintre ceilalţi nimeneâ

nu îndrăznea,

din cauza

a se mai
însă Tăcu maUnguri

pietrilor şi -

a săgeţilor să apară pe sprânceana întăriturilor. Atunci Ungurii
şi.

Francigenii

şi Lombarzii,

cari. erau

oarecum

stăpânii cetăţii,

dân-

du-şi seama că nu pot să se apere, dădură foc suburbiilor şi caselor
de lemn cari erau multe, până la palatele din cetate. Stofe şi haine

nenumărate le arseră în case, omorîră caii, îngropară în
pământ au-

rul şi argintul şi ascunseră tot ce aveau bun şi s'au retras în palate,
pentruca să se apere în ele. lar Tătarii ştiind de mai înainte
că
au fost arse toate cu câte credeau că ee vor îmbogăţi, s'au-aprins
de
grozavă mănie împotriva lor şi au închis repede cetatea cu valatuci
de lemn, din toate părţile, pentru ca nimenea să nu poată scăpa
de
a trece prin ascuţişul săbiilor lor; în urmă începură să, cucerească
palatele. După ce acestea au fost cuprinse în curând, nu cred
că n'aş

spune adevărul afirmând că din întreaga cetate n'au rămas. cinci-

sprezece inşi cari să nu fi fost ucişi mişeleşte, atât înlăuntru
'cât şi .-
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în afară. Aci şi-au înmuiat bine săbii
le în sânge şi din cauza mâniei
“înfl

ăcărate în contra lor, prăjeau pe oame
ni de vii ca pe porci.
XL

„ Cum

în urmă Sau întors acasă Tătarii
după distrugerea întregei
,
Ungarii.

Doamnele cele

mari însă, împodobindu-se cât
putură mai bine,
Sau strâns într'un palat. Şi fiin
dcă trebuiau să fie făcute toate
pri-.
zoniere şi ucise, făcură apel la
o audienţă la marele principe.
'Toate
deci, vr'o trei

sute, fură conduse la principe
, afară! din cetate; ele
cerură ca în schimbul darurilo
r, să li se păstreze vieaţa,
rămânând
roabele lui.

Acesta fiind supărat că nu prof
itaseră nimic din jaf, a
dat ordin ca, după ce se vor fi prim
it prăzile, să li se taie capul;
ceeace s'a şi făcut îndată, rămânând
necucerită fortăreaţa în care se
găsea
Symion Spaniolul 1) cu mai mulț
i balistarii cari s'au apărat vite
jeşt
e,
Şi după ce au plecat la cetatea
Alba care era înconjurată de nişte
bălți, fiindcă era în timpul topir
ii zăpezii şi a gheții, n'au putu
t-o
cuceri. Şi pe când erau ocupați
cu cucerirea fortăreţii Sfântului
Mar.
tin din Pannonia, abatele apăr
ând-o vitejeşte, au fost chemaţi
deo:
dată înapoi. Aşa că numai aces
te trei localităţi au rămas, necu
ceri
te
în această regiune. Astfel ţara,
atât cea de dincolo de Dunăre
cât
şi
cea de dincoace a

căzut în mâinile lor; cea de
dincoace însă n'a fost
cu totul pustiită, fiindcă aci
nu şi-au fixat corturileci,
, în trecere
numai au dist

rus în întregime tot ce au găsit.
|
Aflându-se ştirea că Tătarii au
părăsit gândul de a pustii şi
Teutonia, m'am întristat foar
te mult, fiindcă mă gândea
m că acolo
voiu putea să scap din mâinile
ucigaşilor; dar nu mai puţin m'a
m
şi bucurat,
că ruina "desăvârşită

a creştinilor a fost

înlăturată. Dar,
din porunca regilor celor mai
mari, începurăm să ne retragem
cu
carele încărcate cu prăzi şi mobi
le de pe pământul jefuit, cu cirez
i
de vite şi turme de oi, căutând
la fiecare pas vizuinele şi desişul
codrilor, pentru ca ceea ce n'au
putut găsi când au venit să afle
acum a întoarcere. Şi astfel retr
ăgându-ne încet am ajuns în Arde
al
unde rămăsese mult popor şi unde
după trecerea Tătarilor S'au ridicat foarte multe cetăţi. Şi ce
să mai spun? In afară de câteva
fortăreţe, au cuprins tot pământul
şi pustiindu-l în trecere, l-au lăsat
—
[m
Dra ta
1) Simion din. spania. Vezi Simon”
de Keza, Introducerea.

—
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deşert. După ce au ieşit din Uagaria, au început săs intre în Comania. Aci mau mai îngăduit, ca mai înainte, să se taie vitele fără

alegere pe seama prisonierilor, ci le da lor numai mațele, picioarele
si capetele vitelor. Atunci am început a ne gândi, după cum ne spu-

neau şi tălmacii, că îndată ce vom ieşi din Ungaria pe toţi ne vor
trece prin ascuţişul săbiilor. Şi fiindcă eu nu mai aveam nici'o încredere în vieaţă şi steteam pe pragul morţii înfricoşate, nVam gândit că e mai bine să mor aci, decât mergând mai departe să fiu sdrobit de nenumărate chinuri. Și astfel părăsind drumul mare, prefăcându-mă că mă duc la o parte pentru nevole trupului, cu singurul
meu servitor, m'am grăbit în desişul unei păduri şi ascunzându-mă
în fundul unui pârâu, am pus să mă acopere cu crengi şi cu frunze.
Servitorul meu

sa ascuns ceva mai departe, ca nu cumva

o întâm-

plătoare descoperire a unuia să pricinuiască prinderea dureroasă şi
a celuilalt. Și astfel am zăcut două zile întregi, ca întrun mormânt,
nemişcând nici măcar capul, auzind doar vorbele înfricoşetoare ale
celor ce umblau prin pădure, în apropierea noastră, mânând vitele
ce se abăteau din drum şi strigând adeseori după prizonierii cari s'au
ascuns,
Nemai putând însă să pironim în adâncul sufletului nostru în
“ lanţurile tăcerii prea îndreptăţitele cereri ale foamei şi chinuitoarea

poftă de mâncare, ne-am ridicat capul şi ne-am târît pe pământ, ca
gerpii, pe mâini şi pe picioare. In sfârşit, ne-am întâlnit şi cu glasul
stins am început a ne desvăli unul altuia jalnica tânguire a foamei
cumplite şi a spune gemând şi plângând că ar fi fost mai mică pri:
mejdia de a fi pierit prin sabie, decât de a se descompune prin
foame încheieturile membrelor şi legătura trupuluişi a sufletului
nostru. Şi când vorbeam astfel de vorbe duioase, iată un om înaintea
noastră; aruncându-ne privirea spre cl, îndată am rupto la fugă de
frică, fără a mai căuta că oare vine după noi, ori poate vrea să ne iasă:
înainte. Mai târziu, am văzut că şi el o pornise la fugă. Căci credea
că noi cu putere mai mare voim să-l înconjurăm şi să-l prindem în
cursă. Când însă cel de Sus care vede toate ne-a dat să înţelegem că
nişte pribegi au înaintea lor un pribeag şi că nici unul nu are nici
un fel de armă, ne-am oprit şi prin semne şi mişcări ne-am chemat
unul pe altul. Şi după ce ne-am cunoscut, cu vorbe multe şi paşnice
ne-am sfătuit ce trebue să facem. Dar îndoita strâmptorare, adecă
foamea cea afurisită şi frica de moarte, ne chinuia cumplit, aşa că
ni se părea că nu mai vedem nimica cu ochii. Căci nu puteam să înghiţim sucurile de pe ierburile păduriişi nici să mestecăm în gură”

—
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ierburi cum fac dobitoacele.
Dar, deşi o foame atât de cump
lită ne
" chinuia şi ne amenința clip
a morţii înfricoşate, încreder
ea
în
vieaţă
ne-a

fost totuşi un sprijin şi nădejdea
de scăpare ne dedea putere. Şi
astfel, câştigând încredere şi întă
rindu-ne întru Donmul, am ajun
s la
marginea pădurii
şi ne-am

urcat întrun

arbore înalt

gi am privit
pământul pe care la venirea lor
Tătarii nu-l pustiiseră, dar pe care
la întoarcere îl lăsaseră deşert. O,
ce durere! Am început să pribegim prin ţinuturile pustiite şi fără
locuitori. Numai turnurile bisericil
or ne erau

semnele

călăuzitoare

din loc în loc,

numai ele ne
arătau drumul nostru îngrozitor
de trist. Căci, drumurile şi potecile
se stricaseră
şi le acoperise cu totul iarba şi
mărăcini

i, Praz, ori vr'o
ceapă sau Vrun usturoiu ce mai
rămăsese prin grădinile țăranilor,

când

mi se aduceau,

erau pentru

mine

ca cele mai

mari bunătăţi,
căci ei se hrăneau .cu lobodă şi cu
rădăcini de mătrăgună. Cu astea
se umpleau stomahurile flămânde
şi sufletul nostru încă în vieaţă
se trezea în corpurile noastre istov
ite. Dacă ne oboseam, nu puteam
.
avea odihnă, ca unii cari, în timp
ul nopţii nu eram subt acoperiş,
neavând vr'un adăpost subt care să
ne plecăm capul. In sfârgit, cu
mare greutate, a opta zi după ce
am ieşit din pădure am sosit la

oraşul Alba 2), unde n'am putu
t găsi nimic altceva afar

ă de oasele şi
capetele celor ucişi, precum şi zidu
rile dărâmate şi risipite ale bisericilor şi ale palatelor, pe care le
stropise sângele creştinese vărsat
cu îmbelşugare. Şi cu toate că păm
ântul a supt cu sete sângele nevinovat, aşa încât acesta nu se mai
vedea, totuşi peste pietrile încă
stropite cu sânge rogu, ne-a fost cu
neputinţă să trecem, fără gemete
si suspine dureroase.
!
Şi era aci, la o depărtare de zece
mile, lângă o pădure un sat
numit Frata 5) în limba poporulu
i şi mai jos de pădure ca la
patru mile un munte minunat
şi înalt, în vârful căruia se afla
o
îngrozitoare stâncă de piatră. O
mare mulţime de bărbaţi şi. de
femei s'au adăpostit acolo, cari ne-a
u primit bine şi cu lacrămile în
ochi ne-au întrebat de păţaniile
noastre, pe cari noi, nu în puţine
| cuvinte, le-am putut înşira pe toate
. Ne-au îmbiat în sfârşit cu pâine
neagră care era coaptă din făin
ă şi din coaje de stejar măcinată
:
nouă însă ni s'a
părut

mai

mâncat vr'odată. Am rămas
PI
II
A
.
“

gustoasă

2) Oraşul Alba — Alba Iulia.
3) Frata. Sat în jud, Cluj, azi
numit

vârşitoare

este româneaacă.

”

decât

orice

prăjitură

ce am

deci acolo o lună de zile şi mam

Magyar

Frata, deşi majoritatea

în-

co-'
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drăznit să ne îndepărtăm,

dar trimeteam

totdeauna

dintre oamenii

mai sprinteni tâte o iscoadă să vază şi să cerceteze nu cumva va mai
fi rămas vre-o parte de Tătari prin Ungaria sau nu cumva să se
mai întoarcă iară întinzând vr'o cursă, după obiceiul lor, ca să
prinză şi celelalte rămăşiţe ale poporului cari scăpaseră cu fuga din
calea lor. Şi cu toate că silindu-ne trebuinţa de hrană cercetam din
“când în când satele odinioară locuite, totuşi scoborîrea noastră n'a
fost niciodată sigură, până când n'a sosit regele Bela în Ungaria,
din părţile de lângă mare, fiind ajutat de cavalerii cruciați din insula Rhodos şi de domnii Frangapani cu multe cete de voinici, după
ce primise ştire despre retragerea Tătarilor.
Am

scris, aşadar, Sfinţiei Voastre

acestea, fără nici un

adaus

de neadevăr, pentru ca Sfinţia Voastră să cunoască soarta vieţii mele
gi să stie prin ce fel de nenorociri şi primejdii am trecut, Să fii
sănătos 4),

4) Ultimul capitol este tradus şi de d. 1. Lupaș, în Lecturi istorice.
Izvoarele Istoriei Românilor Vel. v.
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