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Előszó

Habsburg Albert király halálát követően 1439. október 27-én rövid időn 
belül újra koronás fő nélkül maradt a Magyar Királyság. Az országnagyok 
1440 januárjában királyválasztó országgyűlést tartottak. 1440. január 
18-án úgy döntöttek, III. Ulászló lengyel királyt hívják meg a magyar 
trónra, s egy felhatalmazó oklevéllel Krakkóba menesztették küldötte-
iket. Ulászló március 8-án elfogadta a felkérést, áprilisban kíséretével 
magyar földre lépett. Májusban elfoglalta Budát, június 29-én kimondták 
V. László koronázásának érvénytelenségét, július 17-én pedig, Szent Ist-
ván király fejereklye-tartójából kivett koronával Magyarország királyává 
koronázták I. Ulászlót.

A történet széles körben ismert, már a 18. századi jezsuita történet-
írók idézték a vonatkozó okleveleket, melyek közül többet ma Varsóban 
őriznek. Öt darab különösen becses a magyar történelem szempontjából, 
hiszen ezeken összesen közel 200 pecsét függ még ma is. 71 egyházi és 
világi előkelő személy pecsétjét találhatjuk meg ezek között, és további 31 
megye követeinek lenyomatai elemezhetőek. Az oklevelek jelentőségét 
a korszakkal foglalkozó történészek hamar felismerték. A Hunyadi-kor 
társadalmával foglalkozó munkájában már Mályusz Elemér felhasználta, 
Engel Pál pedig archontológiájához találta fontos forrásnak őket. Mind-
máig azonban nem született olyan munka, mely ennek az öt oklevélnek 
a szövegét modern köntösben közreadja, a rajtuk fellelhető pecséteket 
és címzéseket elemezze, és pecsétanyagából válogatást közöljön. Jelen 
kiadvány ezt a hiányt igyekszik pótolni.

A kiadvány ötlete a Fontes Memoriae Hungariae sorozatban megje-
lenő Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek című forráskiadvány 
ciklus harmadik füzetének (1438–1490) szerkesztése közben fogalmazó-
dott meg. A munka során vált világossá ugyanis, hogy a vállalt időinter-
vallumba sokkal több oklevél tartozik, feldolgozásuk pedig így több időt 
vesz igénybe, többek között levéltári kutatást is igényel. Úgy gondoljuk 
azonban, hogy a jelen kiadványban közzétett sokpecsétes oklevelek 
egyedülálló mivolta érdemessé teszi őket arra, hogy külön egységben is 
foglalkozzunk velük. Az öt oklevelet pedig további tizenhattal egészítet-
tük ki, ami hozzájárul a korszak lengyel-magyar kapcsolatok történeté-
nek jobb megértéséhez, illetve adalékokat szolgáltat az 1440–1444-ben 
jelentős szerepet betöltő országnagyok életpályájához, megítéléséhez. 
Emellett lehetőség nyílik arra, hogy a forráskiadvány-sorozat profiljába 
nem illő bevezető tanulmányt, névlistát és pecsétképeket is csatoljunk az 
oklevélszövegekhez.
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ELŐSZÓ

A munkát a Debreceni Egyetem Történelmi Intézet folyóirata, a Tör-
téneti Tanulmányok szerkesztősége fogadta be, s mint annak különálló 
szupplementuma jelenik meg. Erre elsősorban azért került sor, mert nem 
állná meg a helyét önálló monográfiaként. A munka létrejötte ugyanis 
több kutató közvetlen és közvetett tevékenységének eredménye. Az ok-
leveleket eredetiben Tóth Péter tanulmányozhatta varsói kutatóútján, aki 
azok átírásában nagy segítséget nyújtott, valamint pecsétjeiről kollégá-
jával készítettek fotókat. Az oklevélszövegek lektorálását Tóth Orsolya 
vállalta. A pecsétek azonosítása nem valósult volna meg Lővei Pál eme 
sorok írójának – szóban és írásban – adott több éves iránymutatása nélkül. 
A Wacław Felczak Alapítvány támogatása pedig nélkülözhetetlen volt, 
hogy igényes kivitelben öltsön testet a középkori lengyel-magyar kapcso-
latok történelmének eme exkluzív forrásaival foglalkozó kiadvány.

Novák Ádám


